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ค ำน ำ 
 

ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศแนวทางการปฏบิัติด้านการประกนัคุณภาพอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษายดึเป็นแนวทางการพฒันาและจดัท าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละสถาบัน  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดป้ระกาศ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อให้คณะ ส านัก และสถาบัน 
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในนโยบายดงักล่าว จงึก าหนดให้มีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ในระดับคณะ และมคีวามพร้อมน าสู่การรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในคร้ังแรกเมื่อปีการศึกษา 2544 (ปีการศึกษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 
ของปี พ.ศ. ที่ระบุ และสิน้สุดวนัที่ 31 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ถัดไป) 
  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในส าหรับผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษามาแล้ว 9 คร้ัง ดังนี ้
 ปีการศึกษา 2544 รับการตรวจประเมินในวนัที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2545  
 ปีการศึกษา 2545 รับการตรวจประเมินในวนัที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2546  
 ปีการศึกษา 2546 รับการตรวจประเมินในวนัที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547  
 ปีการศึกษา 2547 รับการตรวจประเมินในวนัที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548  
  ปีการศึกษา 2548 รับการตรวจประเมินในวนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  
 ปีการศึกษา 2549 รับการตรวจประเมินในวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  
 ปีการศึกษา 2550 รับการตรวจประเมินในวนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551  
 ปีการศึกษา 2551 รับการตรวจประเมินในวนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 ปีการศึกษา 2552 รับการตรวจประเมินในวนัที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2553 

 
ในปีการศึกษา 2553 คณะได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในเปน็คร้ังที่ 10 ในวันที่ 14 

กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะได้สรุปผลเปน็รายงานฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัต่อไป 
 

 
 

               (อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์  อนิทรวงศ์) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
วันที่ ......................................................... 

 
 
 



 

3 
 

สำรบัญ 
หน้ำ 

บทที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐำนของคณะ ................................................................................................................................ 1 
1.1 ประวัติความเปน็มา ............................................................................................................................................. 1 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พนัธกิจ และวัตถุประสงค์ ........................................................................................ 1 
1.3 เอกลักษณ์ของคณะ ............................................................................................................................................. 2 
1.4 แผนงานประจ าปีของคณะ .................................................................................................................................. 2 
1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ ..................................................................................................................... 11 
1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ .................................................................................................................... 12 
1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ .......................................................................... 12 
1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2553 ที่คณะภาคภูมิใจ ........................................................................................... 19 
1.9 ข้อมูลสถิติ .......................................................................................................................................................... 19 
1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย ....................................................................................................... 30 

บทที่ 2  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ................................................................................................................... 31 
2.1 สรุปผลการด าเนนิงานในรอบปตีามภารกิจ ....................................................................................................... 31 
2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา ................................................ 32 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ ............................................................. 33 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ..................................................................................................................... 39 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ ........................................................................................................ 60 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ................................................................................................................................. 77 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ........................................................................................... 90 
องค์ประกอบที่ 6 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ...................................................................................... 97 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ .................................................................................................. 103 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ...................................................................................................... 116 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ................................................................................... 119 

2.3  รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. ............................ 133 

บทที่ 3  สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยใน .......................................................................................................... 175 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธผิลการด าเนินงาน ............................................................... 175 
3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ .......................................................... 180 
3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย .................................................................... 183 

 
 



 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

บทที่ 4  กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง ................................................................................................... 196 
4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ................................... 197 
4.2 การติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปี

การศึกษา 2552 (สปค.02) .............................................................................................................................. 208 

บทที่ 5  รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ...................................................................................................................... 221 

ภำคผนวก 221 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน ............................................................................................................................. 241 
 

 

 
 



 

230 
 
 

 

บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในจ านวน 5 หน่วยงาน ที่จัดตั้งโดยอนุมัติของ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยมีผลตั้งแตว่ันที ่ 8 
มิถุนายน พ.ศ. 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543) 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญำ 
สร้างสรรค์องค์ความรู ้

ทางดา้นศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
เพื่อพัฒนาปญัญา ความรู้ ควบคู่คุณธรรม 

 
วิสัยทัศน์ 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เป็นศนูย์กลางองค์ความรู้ทางดา้นศลิปศาสตร์และวทิยาการจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

พันธกิจ 
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ถ่ายทอดความรู ้

งานวิจยั ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อความมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผดิชอบตอ่สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 

1.   ผลิตบัณฑิตดา้นวิทยาการจัดการ   สังคมศาสตร์  มนษุย์ศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี และ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นคนมคีวามรู้  ความสามารถและเปน็คนดี  มีหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถประกอบ
อาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศอนุภูมิภาคลุม่แม่น้ าโขง 

2. สร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
สามารถแก้ปัญหาพฒันาท้องถิน่  สร้างคุณคา่และมลูค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิน่และประเทศอนภุูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

3. พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการ ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์
ที่เหมาะสมแก่ชุมชน ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขง 

4. ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมปิัญญาท้องถิ่น และสรา้งวฒันธรรม 
องค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 

5. พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล  ทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  การประกันคุณภาพ 
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การศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 

 เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดนิ เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (Kasetsart 
University aims to create khowledges of the land for the well-being of nation) 
  

 อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
  : ส านึกด(ีIntegrity)  มุ่งมั่น(Determination)  สร้างสรรค์(Khowledge creation)  สามัคคี (Unity) 
  : (IDKU : Identity of Kasetsart University) อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1.4 แผนงำนประจ ำปีของคณะ 
 

พันธกิจ/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย
ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/

โครงการ
ความส าเร็จ (KPI) (Target) นับ รายได้ แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล

(Unit) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

แผนงานการจัดการเรียนการสอน

  1) โครงการจัดการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์

รอ้ยละการเบิกจ่ายการ
จัดการด้านสังคมศาสตร์

60 รอ้ยละ    8,338,600 ผช.ฝา่ยวิชาการ

แผนงานพัฒนานิสิต

โครงการติดตามตรวจสอบการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตทีค่รบถว้น
และสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีพึ่งประสงค์

1.  กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ ผช.ฝา่ยวิชาการ

โครงการประกวด/แข่งขันและตอบ
ปัญหาทางวิชาการ

      163,900 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  2) โครงการ RD Camp จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 10 คน ผช.ฝา่ยวิชาการ

  3) โครงการตน้กล้าสีขาว จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 10 คน ผช.ฝา่ยวิชาการ

  4) โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุน่
ใหม่

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 10 คน ผช.ฝา่ยวิชาการ

  5) โครงการส่งนสิิตเข้ารว่มประกวด 
Teen Love Travel ปีที ่3

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 10 คน ผช.ฝา่ยวิชาการ

  6) โครงการประกวด Make a Mix 
University challage 2010

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 10 คน ผช.ฝา่ยวิชาการ

  7) โครงการตวิวิชาการพีส่อนนอ้ง จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 20 คน ผช.ฝา่ยวิชาการ

  8) โครงการประกวดแผนธุรกิจ จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน ผช.ฝา่ยวิชาการ

  9) โครงการอื่น ๆ ผช.ฝา่ยวิชาการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2552 2553
ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2553
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โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  10) โครงการจัดตั้งบรษิัททัวรจ์ าลอง จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน          3,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  11) โครงการฝกึทักษะงานบรกิาร
โรงแรม

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน              -   ผช.ฝา่ยวิชาการ

  12) โครงการเตรยีมความพรอ้ม
ทักษะงานโรงแรม

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 300 คน              -   ผช.ฝา่ยวิชาการ

  13) โครงการฝกึปฏิบัตกิารจัด
รายการอาหารและเครือ่งด่ืมส าหรบั
การจัดเลี้ยงในโรงแรม

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 70 คน          2,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  14) โครงการอบรมบุคลิกภาพเพือ่
การประกอบอาชีพนสิิต สาขาการ
จัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 200 คน          1,500 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  15) โครงการฝกึอบรมการใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูในการส ารองห้องพัก

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 60 คน              -   ผช.ฝา่ยวิชาการ

  16) โครงการประกวดทักษะในการ
บรกิารงานโรงแรม

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 60 คน          4,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  17) โครงการเตรยีมความพรอ้ม
ภาษาอังกฤษเพือ่การสมัครเข้าท างาน
ของนสิิต มก.ฉกส.ครัง้ที ่1 ภาคปลาย 
2552

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 60 คน        20,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  18) โครงการแนะความรู้...สู่เส้นทาง
วิชาชีพบัญชีกับพีบั่ณฑติ ครัง้ที ่4
ประจ าปีการศึกษ 2553

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 230 คน          5,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  19) โครงการ Update ความรูใ้ห้กับ
พีบั่ณฑติ ประจ าปีการศึกษา 2553

จ านวนบัณฑติทีเ่ข้ารว่ม 50 คน          5,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  20) โครงการสัมมนา เรือ่งเด่น
ประเด็นบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2552

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 250 คน          5,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  21) โครงการน าเสนอปญัหาพิเศษ 

คร้ังที่ 2

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน          2,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  22) โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมแก่นสิิตการตลาด

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 80 คน          5,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  23) โครงการ Marketing Day คร้ังที่ 4 จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 200 คน          4,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  24) โครงการ "ก้าวแรกนกัการตลาด 

คร้ังที่7"

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน          1,300 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  25) โครงการ "ก้าวแรกนกัการตลาด 

คร้ังที่8"

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน          2,700 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  26) โครงการประกวดโฆษณา คร้ังที่ 4 จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน          3,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  27) โครงการจัดสัมมนาการตลาด 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 20 คน          2,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  28) โครงการศึกษาดูงานระบบการเงิน

และสถาบนัการเงิน

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 80 คน        16,100 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  29) โครงการสัมมนาการพัฒนานสิิต
คณะ ศว.

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน        15,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  30) โครงการฝกึงานนสิิต จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 60 คน        85,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  31) บรษิัทจ าลอง จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 60 คน        50,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ  
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2.  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ

  32) โครงการกีฬาสัมพันธ์ชาว HTM จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 300 คน          4,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  33) โครงการกีฬาสายใย ศว. จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 200 คน        50,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  34) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นสิิต
อาจารย์สาขาการบัญชี ครัง้ที ่2

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 250 คน              -   ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

3.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาส่ิงแวดล้อม

  35) โครงการท าความสะอาด
โบราณสถานและแหล่งท่องเทีย่ว

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 100 คน            500 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  36) โครงการ ศว. ขันอาสาพัฒนา
ชุมชน

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 150 คน        50,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

4.  กิจกรรมนันทนาการ
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเปิดโลก
ทัศน์นิสิต

  37) โครงการทัศนศ์ึกษาแหล่ง
ท่องเทีย่วส าคัญของประเทศไทย

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 70 คน          7,250 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  38) โครงการศึกษาดูงานโรงแรม 5 
ดาว

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 80 คน          6,920 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  39) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
HTM กับวิทยาเขตศรรีาชา

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน          7,250 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  40) โครงการปฐมนเิทศและศึกษาดู
งานแหล่งท่องเทีย่วส าคัญของจังหวัด
สกลนคร ของนสิิตชั้นปีที ่1

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน          1,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  41) โครงการศึกษาดูงานบรษิัทน า
เทีย่วและกิจกรรมจัดน าเทีย่วและดูงาน
ธุรกิจ MICE

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 80 คน          7,580 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  42) โครงการเปิดโลกทัศนน์สิิตด้าน
การตลาด

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน        30,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  43) โครงการศึกษาดูงานเพือ่เปิด
โลกทัศนว์ิชาการจัดการ

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน        30,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  44) โครงการเปิดโลกทัศนท์าง
การศึกษาด้านการบัญชี

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน        30,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  45) โครงการศึกษาดูงานวิชาบูรณา
การ

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน        90,000 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  46) โครงการทัศนศึกษาดูงาน "การ
ด าเนนิงานของสหกรณ์ในจังหวัด
สกลนคร" ประจ าภาคปลาย ปี
การศึกษา 2552

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 25 คน          2,460 ผช.ฝา่ยวิชาการ

  47) โครงการทัศนศึกษาดูงาน "การ
ด าเนนิงานของสหกรณ์ในจังหวัด
สกลนคร " ประจ าภาคตน้ ปีการศึกษา
 2553

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 25 คน          2,540 ผช.ฝา่ยวิชาการ

 
5.  กจิกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(รายละเอียดโครงการอยู่ในแผนท านุ
บ ารงุศลิปวัฒนธรรม)

แผนงานการจดับริการแกน่ิสิตและ
ศิษย์เกา่  
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โครงการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์
เก่า

  48) โครงการคณบดีพบนสิิตทุกชั้นปี จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 150 คน        25,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  49) โครงการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
คณะ ศว

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 20 คน        30,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  50) โครงการจดหมายข่าวฟ้าใส
นนทรอีีสาน

จ านวนจดหมายข่าวที่
เผยแพร่

30 ฉบับ        30,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  51) โครงการจัดบรกิารมุมอ่าน
หนงัสือเพือ่พัฒนาการเรยีนรูแ้ละ
เสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตแก่นสิิต

จ านวนนสิิตทีม่ารบับรกิาร 20 คน        20,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

แผนงานการพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา

โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา

  52) โครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ปรกึษาคณะ ศว.

จ านวนนสิิตทีข่้ารว่ม 40 คน        20,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  53) โครงการอาจารย์ทีป่รกึษาพบนสิิต จ านวนนสิิตทีข่้ารว่ม 80 คน        45,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  54) โครงการประเมินผลความพึง
พอใจของนสิิตทีมี่ตอ่ระบบอาจารย์ที่
ปรกึษา

จ านวนนสิิตทีก่รอกแบบ
ประเมิน

100 คน        10,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

    9,233,600                      -   รวมงบประมาณ ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต   
 

แผนงานพัฒนาผู้สอน

  55) โครงการพัฒนาอาจารย์ประจ าให้
ได้รบัความรูแ้ละทักษะในวิชาชีพ 
(อบรม) (ด.7.7)

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รบั
การพัฒนาและอบรม

30 คน    440,000 ผช.ฝา่ยบริหาร

  56) โครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุ
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน
และการขอต าแหนง่ทางวิชาการ

 จ านวนบุคลากรทีจั่ดท า
เอกสารประกอบการสอน

10 คน      50,000 ผช.ฝา่ยบริหาร

  57) โครงการเพือ่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

จ านวนอาจารย์ทีเ่ข้า
ประชุมเพือ่น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ

10 คน      93,600 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

     583,600              -   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน

รวมงบประมาณด้านการพัฒนาผู้สอน
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แผนงานการวิจัย

โครงการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในคณะ

  58) โครงการวิจัยกลุ่มวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตรก์ารกีฬา

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง      220,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  59) โครงการวิจัยกลุ่มวิชาการตลาด จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       70,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  60) โครงการวิจัยด้านการบรหิาร
จัดการ

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       70,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  61) โครงการวิจัยของกลุ่มวิชาการ
บัญชี

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง      125,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  62) โครงการวิจัยของกลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตรท์รพัยากรและการเงิน

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง      145,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  63) โครงการวิจัยของกลุ่มวิชาภาษา จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       30,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  64) โครงการวิจัยภาพลักษณ์ในอุดม
คตแิละความเป็นจรงิของนกัการเมือง
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลฝั่งแดง อ.
ธาตพุนม จ.นครพนม

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       50,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  65) โครงการวิจัยพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ : 
กรณีศึกษาประเพณีบุญผะเหวตทีมี่ผล
ตอ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ต าบลเชียงเครอื

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       50,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  66) โครงการวิจัยอัตลักษณ์และการ
ปรบัตวัของนสิิตมุสลิมในรัว้
มหาวิทยาลัย: ศึกษากรณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       50,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  67) โครงการวิจัยของกลุ่มวิชาการ
จัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       35,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

โครงการพัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

  68) โครงการอบรมเรือ่ง การวิจัยใน
ชั้นเรยีน

จ านวนผู้เข้ารว่ม 50 คน             -   ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  69) งานวิจัยในชั้นเรยีนเรือ่งการ
พัฒนาการเรยีนการสอนวิชาศิลปะการ
ขาย

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง             -   ผช.ฝา่ยวิชาการ

  70) งานวิจัยในชั้นเรยีนเรือ่งการ
พัฒนาการเรยีนการสอนวิชาการจัดซื้อ

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง             -   ผช.ฝา่ยวิชาการ

  71) งานวิจัยในชั้นเรยีนวิชาการตลาด
ระหว่างประเทศ

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง             -   ผช.ฝา่ยวิชาการ

  72) งานวิจัยในชั้นเรยีนเรือ่งการ
พัฒนาการเรยีนการสอนวิชาหลักการ
ตลาด

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง             -   ผช.ฝา่ยวิชาการ

  73) งานวิจัยในชั้นเรยีนเรือ่งการ
พัฒนาการเรยีนการสอนวิชา
พฤตกิรรมผู้บรโิภค

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง             -   ผช.ฝา่ยวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างผลงานวิจัยทีมี่คุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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โครงการสนับสนุนวิจัย (ใช้
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ)

  79) การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
เพือ่การพัฒนาศูนย์รวมจ าหนว่ย
ผลิตภัณฑ ์OTOP จังหวัดสกลนคร

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       30,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  80) การพัฒนาความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษและการใช้ tense 
ของนสิิต ด้วยกลวิธีการตั้งค าถาม

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       30,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  81)ปัจจัยทีมี่ผลตอ่การมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษา
 ต.เชียงเครอื อ.เมือง จ.สกลนคร

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       30,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  82) การศึกษาตน้ทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตข้าว กรณีศึกษา 
บ.หนองหอย ต.เชียงเครอื อ.เมือง จ.
สกลนคร

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       60,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

 83) ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผกูพันตอ่องค์กร และความพึงพอใจใน
การท างานของบุคลากรสังกัดองค์การ
บรหิารส่วนท้องถิ่น

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       60,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  84) การศึกษากระบวนการโลจิสตกิส์
โรงสีข้าว จังหวัดสกลนคร กรณีศึกษา 
บรษิัทโรงสีสกลค้าข้าว จ ากัด

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       30,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  85) การศึกษาสภาพตลาดผกัในเขต
เทศบาลเมืองจังหวัดสกลนคร

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       30,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  86) การบรหิารจัดการศูนย์รวมและ
จ าหนา่ยผลิตภัณฑ ์OTOP จังหวัด
สกลนคร

จ านวนผลงานวิจัย 1 เรือ่ง       30,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

รวมงบประมาณด้านการวิจัย    1,145,000              -    
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แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพทีต่อบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ  87) โครงการอบรมบุคลิคภาพในการ
ให้บรกิารของชุมชน

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 30 คน      10,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  88) โครงการค่ายเยาวชนกับการ
ท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ ครัง้ที ่1

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 30 คน      30,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  89) โครงการอบรมการท าเครือ่งด่ืม
เพือ่การประกอบอาชีพ

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 30 คน      10,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  90) โครงการอบรมการจัดดอกไม้
และตกแตง่สถานที่

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 20 คน      10,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  91) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 รุน่ที ่1

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 35 คน      15,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  92) โครงการการให้ความรูเ้รือ่งการ
ท่องเทีย่วโดยชุมชนและการท่องเทีย่ว
ชนบท

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน      20,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  93) โครงการบรกิารวิชาการกลุ่ม
วิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 500 คน      60,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  94) โครงการอบรมด้านการตลาดและ

สินค้าทั่วไปใหก้ับผู้ที่สนใจ

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน      60,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  95) โครงการบรกิารวิชาการด้าน
บรหิารจัดการ

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 40 คน      60,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  96) โครงการบรกิารวิชาการด้านการ
บัญชี

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน      40,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  97) โครงการจัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินให้แก่นสิิต ศิษย์เก่าและผู้สนใจ

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน      20,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  98) โครงการบรกิารทอล์คโชว์
วรรณกรรม

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน      30,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  99) โครงการบรกิารวิชาการกลุ่มวิชา
ภาษา

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน      20,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  100) โครงการบรกิารวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน      60,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  101) โครงการบรกิารวิชาการอื่น ๆ จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน    100,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  102) โครงการแนะน าการจัดท าบัญชี
แก่เกษตรกร

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน     50,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

  103) โครงการการจัดการความคิด
เพือ่ลดปัจจัยตา้นของกลุ่มเกษตรกรตอ่
วิถเีศรษฐกิจพอเพียง

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน     50,000 ผช.ฝา่ยวิจัยฯ

     545,000    100,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

รวมงบประมาณด้านบริการวิชาการแก่สังคม
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แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

  104) โครงการสานสัมพันธ์พีน่อ้ง 
HTM

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 300 คน        5,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  105) โครงการอรณุสวัสด์ิวันฟ้าใส จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน      30,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  106) โครงการสานสัมพันธ์ชาว ศว. จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน      45,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  107) โครงการราตรสีีฟ้า จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน      45,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  108) โครงการปัจฉิมนเิทศนสิิตชั้นปี
สุดท้าย

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน      25,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  109) โครงการศว.สัมพันธ์พุทธธรรม
สัญจร ครัง้ที ่1-4

นสิิตและบุคลากรทีเ่ข้ารว่ม 100 คน      40,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  110) โครงการสมาธิเพือ่การพัฒนา 
EQ ครัง้ที ่7

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 400 คน        4,500 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  111) โครงการท าบุญเวียนเทียนเนื่อง
ในวันมาฆบูชา

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 400 คน        4,500 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  112) โครงการท าบุญเวียนเทียนเนื่อง
ในวันวิสาขบูชา

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 400 คน        4,500 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  113) โครงการท าบุญเวียนเทียนเนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชา

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 400 คน        5,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  114) โครงการ HTM สุขใจเข้าวัด จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 200 คน            -   ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  115) โครงการท าบุญทอดผา้ป่า ชาว
 HTM

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 300 คน            -   ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  116) โครงการ HTM เจิรญจิตปัสสนา จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน          500 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  117) โครงการสืบสานวิธีการท า
ปราสาทผึ้ง

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน        2,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  118) โครงการสืบสานวัฒนธรรม
พืน้บ้าน

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน        2,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  119) โครงการประกวดและแข่งขัน
กีฬาภูมิปัญญาไทย

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  120) โครงการวิ่งเพือ่ชีวิต (Running 
for Life) ประจ าปี 2553

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 100 คน        4,500 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  121) โครงการส่งเสรมินวัตกรรม
ทางการกีฬาและการออกก าลังกาย

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  122) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
เรอืประเพณีจ าลอง

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

 
  123) โครงการอบรมให้ความรูแ้ก่
พระภิกษุ ณ มหาจุฬาลงกรณ์ ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสกลนคร

จ านวนพระภิกษุทีเ่ข้ารว่ม 30 รปู        4,500 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  124) โครงการท าความสะอาดลาดวัด
และลานพระพิรณุ

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน          500 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  125) โครงการปันรกัปันน้ าใจจากพี ่
KU สู่นอ้งศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 30 คน        1,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  126) โครงการถวายภัตตาหารเพล
วัดถ้ าพวงและศึกษาศูนย์ศิลปกุดนาขาม

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 45 คน        1,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  127) โครงการท าบุญตกับาตร จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน        1,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  128) โครงการกิจกรรมวันสงกรานต์ จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 20 คน        1,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  129) โครงการสมาธิดีชี้น าสุข จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 100 คน        1,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  130) โครงการม่วนซื่นปีใหม่ อิ่มใจ
ได้บุญ

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 100 คน        1,500 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ  
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  131) โครงการเข้าวัดช าระใจ

เตรียมพร้อมเปน็บณัฑิต

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 100 คน        1,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  132) โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 100 คน        1,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  133) โครงการท าบุญตกับาตร วัน
แห่งความยินดีของนสิิตบัญชี KU 66 
ประจ าปีการศึกษา 2552

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 230 คน        1,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  134) โครงการพีบั่ญชีรวมใจ ท าบุญ
ตอ้นรบั Acc 11 Ku 70 เข้าสู่รัว้นนทรี
อีสานประจ าปีการศึกษา 2553

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน          700 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  135) โครงการแสงเทียนส่องธรรม จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน          700 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  136) โครงการจิตใฝดี่ ท าดีเพือ่พ่อ
หลวง

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน        1,400 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  137) โครงการส านกึดีบัญชีเกษตร จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน          700 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  138) โครงการเรยีนรูศ้ิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกับกลุ่มอาชีพ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน        4,500 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  139) โครงการเสรมิสรา้งสามัคคีปลูก
จิตส านกึเพือ่พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 50 คน      10,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

  140) โครงการคณะศิลปศาสตรแ์ละ
วิทยาการจัดการ กับการส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมในพิธีไหว้คร ูครอบคร ู
ดนตรไีทยและนาฎศิลป์

จ านวนนสิิตทีเ่ข้ารว่ม 178 คน        5,000 ผช.ฝา่ยกจิการ
นสิติฯ

     255,000รวมงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

 

 
 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับบุคลากร

  141) โครงการสัมมาทิฐิบุคลากรคณะ
ศว. เพือ่การท างานเป็นทีม

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน        300,000 ผช.ฝา่ยบริหาร

  142) โครงการ "สานสายสัมพันธ์ 
คณะศว."

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน          90,000 ผช.ฝา่ยบริหาร

  143) โครงการสรา้งขวัญและก าลังใจ
แก่นสิิตและบุคลากร

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน          20,000 ผช.ฝา่ยบริหาร

  144) โครงการจัดท าเอกสาร 
ประกอบการสอน 2 ครัง้

จ านวนเอกสารประกอบการสอน 20 เล่ม        100,000 ผช.ฝา่ยบริหาร

  145) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
เรือ่งการจัดการองค์ความรู ้คณะศว.

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน        100,000 ผช.ฝา่ยบริหาร

  146) โครงการให้ค าปรกึษาโดยที่
ปรกึษาคณะศว.

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน          10,000 ผช.ฝา่ยบริหาร

  147) โครงการพบปะชุมชนกับคณะ
ศว.

         10,000 ผช.ฝา่ยบริหาร

  148) โครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุ
บุคลากรสายสนบัสนนุได้รบัการพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะในวิชาชีพ (ด.7.8)

จ านวนบุคลากรสาย
สนบัสนนุทีไ่ด้รบัการพัฒนา

8 คน          80,000 ผช.ฝา่ยบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
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แผนงานพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

  149) โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน (Peer review) ระดับสาขาวิชา

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          20,000 ผช.ฝา่ยแผนฯ

  150) โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
เรือ่งการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          10,000 ผช.ฝา่ยแผนฯ

  151) โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
การจัดเก็บเอกสารเพือ่งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          20,000 ผช.ฝา่ยแผนฯ

  152) โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
การให้ความรูเ้กี่ยวกับการประกัน
คุณภาพให้กับนสิิต

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          50,000 ผช.ฝา่ยแผนฯ 
และผช.ฝา่ย
กจิการนสิติฯ

  153) โครงการตดิตาม ตรวจสอบ
และประมินผลการด าเนนิงานตามตวั
บ่งชี้ในแผนปฏิบัตงิานคณะ

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          20,000 ผช.ฝา่ยแผน

  154) โครงการทบทวนระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
กระบวนการคุณภาพ PDCA

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน

แผนงานทบทวนแผนและปรับแผน

  155) โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
ทบทวนแผน/ปรบัแผนยุทธศาสตรค์ณะ

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          30,000 ผช.ฝา่ยแผน

         860,000                 -   

   12,622,200     100,000 บาทรวมงบประมาณ

รวมงบประมาณด้านการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ

 

1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของคณะ 
แผนงานพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

  149) โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน (Peer review) ระดับสาขาวิชา

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          20,000 ผช.ฝา่ยแผนฯ

  150) โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
เรือ่งการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          10,000 ผช.ฝา่ยแผนฯ

  151) โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
การจัดเก็บเอกสารเพือ่งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          20,000 ผช.ฝา่ยแผนฯ

  152) โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
การให้ความรูเ้กี่ยวกับการประกัน
คุณภาพให้กับนสิิต

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          50,000 ผช.ฝา่ยแผนฯ 
และผช.ฝา่ย
กจิการนสิติฯ

  153) โครงการตดิตาม ตรวจสอบ
และประมินผลการด าเนนิงานตามตวั
บ่งชี้ในแผนปฏิบัตงิานคณะ

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน          20,000 ผช.ฝา่ยแผน

  154) โครงการทบทวนระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
กระบวนการคุณภาพ PDCA

จ านวนผู้เข้ารว่ม 40 คน
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะ 

 

 

1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของคณะ 

การบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารระดับคณบดี  จ านวน 3 
ท่าน คือ 

 
คณบดี      วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์วิจิตรา พลูเพิ่มทรัพย์  พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549 
2. รองศาสตราจารย์อรสา อร่ามรัตน์   พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553 
3. อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ์   พ.ศ.2554 – ปัจจบุัน 

  
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ มีรายนามผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าคณะ ในปี 2554 

(ปัจจุบนั)  ที่มีหน้าที่รบัผิดชอบในการบริหารจัดการ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธผิล บรรลุตามวัตถปุระสงค์ที่ได้ก าหนด 
 

ประธานประธาน//ผู้จัดการผู้จัดการ//หัวหน้าหัวหน้า    โครงการโครงการ//ศูนย์ศูนย์  

คณบดีคณบดี  

หัวหน้าส านักงานคณบดีหัวหน้าส านักงานคณบดี  

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ประธานโครงการบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

ประธานโครงการปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ  

ผู้จัดการศูนย์ภาษา 

ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี  

คณะกรรมการประจ าคณะคณะกรรมการประจ าคณะ  

รองคณบดีรองคณบดี  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 
โรงแรมและท่องเท่ียว 

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรและการเงิน 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษา 

หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

หัวหน้าสาขาวิชาหัวหน้าสาขาวิชา  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
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 คณบดีและรองคณบด ี
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.ปัททมา สรุิยกลุ  ณ  อยุธยา   
รองคณบดฝี่ายบริหารและประชาสัมพันธ์    

อ.วรวิทย์  กุลตังวัฒนา   
รองคณบดฝี่ายวิชาการ  

อ.ธิบดี  สกุลวิชญธาดา  
รองคณบดฝี่ายแผนและบริการวิชาการ   

อ.พัสกร  องอาจ    
รองคณบดฝี่ายวิจัย  

อ.เกรียงไกร  พร้อมนฤฤทธิ์   
รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและประกันคุณภาพ  

อ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ 
คณบด ี
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 ผู้ช่วยคณบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ฐิตาวรรณ อินสะอาด 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

อ.นันทิยา พรมทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 

อ.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริหาร 

อ.วรสิทธ์ิ วงศ์อดิศัย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริการวชิาการ 

อ.ธนันต์ชัย นพแก้ว 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

อ.ชลธิชา พจน์สุนทร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

อ.ปิยะนุช เรืองโพน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพ 
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 หัวหน้าสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.จาริตา หินเธาว ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 

อ.กฤตพงศ์ วัชระนุกุล 
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญช ี

อ.กันยารัตน์ สุขะวัธนกลุ 
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

อ.พิมพ์อมร นิยมค้า 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 

โรงแรมและท่องเที่ยว 

อ.กุลนาถ ภูธรโคตร 
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทรัพยากรและการเงิน 

อ.ดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ 
หัวหน้าสาขาภาษา 

อ.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล 
หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

อ.นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์
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 คณะกรรมการประจ าคณะ 
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 คณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ ของคณะปี 2553 
 

1. คณะท างานดา้นการจัดการความรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
2. คณะท างานจดัท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2552 
3. คณะท างานจดัท าหนงัสือครบรอบ 10 ป ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
4. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ระดับสาขาวิชา คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ ปี 2553 
5. คณะอนุกรรมการด าเนินงานฝึกงานนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  
6. คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
7. แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา 
8. คณะกรรมการระบบอาจารยท์ีป่รึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
9. คณะท างานทวนสอบความถูกตอ้งในการกรอกข้อมูลภาระงานของอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ 
10. คณะท างานด าเนนิงานโครงการระบบอีเลิร์นนิง่ (e-learning) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
11. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
12. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
13. แต่งตั้งผู้ชว่ยคณบด ี
14. แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวชิา 
15. คณะท างานแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
16. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลอืกกรรมการประจ าคณะ 
17. คณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
18. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
19. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
20. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
21. คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ 
22. คณะท างานดา้นวิเทศสัมพันธ์ 
23. คณะกรรมการฝ่ายแผน 
24. คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ 
25. คณะกรรมการด าเนินงานฝึกงานนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
26. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
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1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ที่คณะภำคภูมิใจ 

     1. นิสิตของคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเขียนแผนธุรกิจ IP Mart Award 2009 ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมได้รับรางวัลแผนผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม และรางวัลแผนการผลิตยอดเยี่ยม ใน
การประกวดครั้งนี้  
            2. ส านักงานคณบดี ได้รับรางวลัคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 4 รางวัลดีเยี่ยม ประเภทรางวัล
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  จากโครงการระบบเบกิจ่ายวัสดุออนไลน์ ส านักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 3. นิสิตสหกิจ รุ่นที ่ 17 ได้รบัรางวัลนสิิตสหกิจศึกษาดีเดน่ อนัดับ 3  คือ  นายธีรพงศ ์  ไชยงค์ นิสิตสาขา
การตลาด ชั้นปีที่ 4  ไดฝ้ึกปฏิบตัิงานที่บริษัท โชคชัย แรนซ์รีสอร์ท จ ากัด ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่การตลาด 
 4. นิสิตของคณะ ได้รบัรางวลัดีเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษา Cooperative Education Contest 
2011 ประเภทโครงงานสหกิจศึกษา กลุ่มสงัคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งจดัโดยสหกิจศึกษาเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 5. นิสิตจ านวน 2 ทีม ได้รับรางวัลจากโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจ าปี 2553 ได้แก ่
  1. ทีม The best 1 Season 2 ได้รับ 2 รางวลั ได้แก ่
   - รางวัลโครงการดีเดน่ รองชนะเลิศอันดับ 1โดยจะได้เดนิทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน 
พร้อมทุนการศึกษา 
   - รางวัลโครงการดีเดน่ระดับภาค (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  
  2. ทีม KUWIN 67 ได้รับรางวลัโครงการดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 โดยจะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศไต้หวัน  
 

1.9 ข้อมูลสถิติ 

  1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปี 2553  

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

13,308,343.27 10,622,523.97 2,685819.30 12,091,977.00 12,091,977.00 0.00 14,228,135.85 14,228,135.85 0.00 

งบประมาณเงิน
รายได ้

11,204,390.00 10,590,993.00 613,397.00 9,968,330.00 7,874,985.81 2,093,344.19 10,510,300.00 7,877,547.00 2,632,753.00 

รวม 24,512,733.27 21,213,516.97 3,299,216.30 22,060,307.00 19,966,962.81 2,093,344.19 24,738,435.85 22,105,682.85 2,632,753.00 

ที่มา : งานคลัง ส านักงานวิทยาเขตฯ 
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 แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) 

แหล่งรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย 
1. เงินค่าหน่วยกิต 5,181,180 1. งบบุคลากร 1,351,400 

2. เงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา 18,192,000 2. งบด าเนินงาน 4,290,000 
3. เงินรายไดสุ้ทธิโครงการพัฒนา

วิชาการ 
500,000 3. งบลงทุน 890,750 

  4. งบอุดหนุน 2,522,850 
  5. งบอ่ืนๆ 945,000 

รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 23,873,180 รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 10,000,000 

 1.9.2 จ ำนวนหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 4 - 4 4 2 6 4 2 6 
- หลักสูตรภาษาไทย 4 - 4 4 2 6 4 2 6 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 

ปริญญำโท (รวม) - 1 1 - 1 1 - 1 1 
- หลักสูตรภาษาไทย - 1 1 - 1 1 - 1 1 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 4 1 5 4 3 7 4 3 7 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 4 1 5 4 3 7 4 3 7 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

1.9.3 จ ำนวนบุคลำกรคณะ 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 
2551 2552 2553 

1.  อาจารย ์ 40 57 64 
2.  นักวิจัย - - - 
3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 6 8 10 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 46 65 74 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  8 9 12 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 54 74 86 
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หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามต าแหน่งทางวชิาการ และคุณวุฒิ  
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร FTET ลำทั้งหมด FTET และรวมลำ  
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  อาจารย์ 39 44 58 8 9 12 47 53 57 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 1 2 - - - 1 1 2 
-  รองศาสตราจารย ์ - - 4 - - - - - 5 
-  ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - 
รวมท้ังหมด 40 45 64 8 9 12 48 54 64 
คุณวุฒิกำรศึกษำ          
-  ปริญญาตร ี 1 2 2 - - - 1 2 2 
-  ปริญญาโท 38 42 59 8 9 12 46 51 59 
-  ปริญญาเอก 1 1 3 - - - 1 1 3 
รวมท้ังหมด 40 45 64 8 9 12 48 54 64 

 
ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวชิำกำร (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 2 59 3 64 57 2 5 0 64 

2 6-9 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 4 0 4 4 0 0 0 4 

4 ลาศึกษาต่อ  0 12 0 12 12 0 0 0 12 

5 ลาเขียนต ารา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 รวมทั้งหมด 2 63 3 68 61 2 5 0 68 

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 2 59 3 64 57 2 5 0 64 

หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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1.9.4 จ ำนวนนิสิต (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง (ใชข้้อมูลวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2553) 

 จ านวนนสิิตทั้งหมดปจัจุบนั (เปรียบเทียบ 3 ปี) คณะคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 1,408 - 1,408 1,352 28 1,380 1,286 17 1,303 
- หลักสูตรภาษาไทย 1,408 - 1,408 1,352 28 1,380 1,286 17 1,303 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - 80 80 - 95 95 - 101 101 

- หลักสูตรภาษาไทย - 80 80 - 95 95 - 101 101 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 1,408 80 1,488 1,352 123 1,475 1,286 118 1,404 

-  รวมหลักสูตรภาษาไทย 1,408 80 1,488 1,352 123 1,475 1,286 118 1,404 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 จ านวนนสิิตใหม่รับเข้า ปีการศกึษา 2551-2553 คณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 411 - 411 322 28 350 321 29 350 
- หลักสูตรภาษาไทย 411 - 411 322 28 350 321 29 350 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - 33 33 - 36 36 - 47 47 

- หลักสูตรภาษาไทย - 33 33 - 36 36 - 47 47 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 411 33 444 322 64 386 321 76 397 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 411 33 444 322 64 386 321 76 397 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)  

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำค

พิเศษ 
รวม ภำคปกติ ภำค

พิเศษ 
รวม ภำคปกติ ภำค

พิเศษ 
รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 1,753.68 - 1,753.65 1,742.38  1,742.38 1,732.69  1,732.69 
-หลักสูตรภาษาไทย 1,753.68 - 1,753.65 1,742.38  1,742.38 1,732.69  1,732.69 
-หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 

ปริญญำโท (รวม) - 103.80 103.80 - 101.67 101.67 - 61 61 
-หลักสูตรภาษาไทย - 103.80 103.80 - 101.67 101.67 - 61 61 
-หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 

-หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
-หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 1,753.68 103.80 1,857.45 1,742.38 101.67 1,844.05 1,732.69 61 1,793.69 
-รวมหลักสูตรภาษาไทย 1,753.68 103.80 1,857.45 1,742.38 101.67 1,844.05 1,732.69 61 1,793.69 
-รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time 
Equivalent Student)  

รำยละเอียด ปีกำรศึกษำ 

2551 2552 2553 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 40 45 64 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 1,753.65 1,742.38 1,732.69 

3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  ) 

1 : 43.84 1 : 38.71 1 : 27.07 

 ข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 คณะคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 242 - 242 254 - 254 348 - 348 
- หลักสูตรภาษาไทย 242 - 242 254 - 254 348 - 348 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - 24 24 - 36 36 - 40 40 

- หลักสูตรภาษาไทย - 24 24 - 36 36 - 40 40 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
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หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 242 24 266 254 36 290 348 40 388 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 242 24 266 254 36 290 348 40 388 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

1.9.5 งำนวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
โครงกำร แหล่ง

ทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
1. การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อการ
พัฒนาศูนย์รวมจ าหนา่ยผลิตภัณฑ ์OTOP 
จังหวัดสกลนคร 

คณะฯ 30,000 0 30,000 

2.การพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและการใช้ tense ของนิสิต 
ด้วยกลวิธีการตั้งค าถาม 

คณะฯ 30,000 0 30,000 

3.ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน กรณีศึกษา บ.เชียง
เครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 

คณะฯ 30,000 0 30,000 

4.การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
ข้าว กรณีศึกษา บ.หนองหอย ต.เชียงเครือ 
อ.เมือง จ.สกลนคร 

คณะฯ 60,000 0 60,000 

5.ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์การ และความพึงพอใจในการท างาน
ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

คณะฯ 60,000 0 60,000 

6.การศึกษากระบวนการโลจิสติกส์โรงสีข้าว 
จังหวัดสกลนคร กรณีศึกษา บริษทัโรงสีศรี
สกลค้าข้าว จ ากดั 

คณะฯ 30,000 0 30,000 

7.การศึกษาสภาพตลาดผักในเขตเทศบาล
เมืองจังหวัดสกลนคร 

คณะฯ 30,000 0 30,000 

8.การบริหารจัดการศูนยร์วมและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ OTOP จังหวัดสกลนคร 

คณะฯ 30,000 0 30,000 

9.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของ

คณะฯ 50,000 0 50,000 
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โครงกำร แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
ประชาชนใน อ.เมือง จ.สกลนคร 
10.การบริหารลูกหนี้และการควบคุมภายใน
ส าหรับกองทุน หมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุน
หมู่บ้านเชียงเครือ 

คณะฯ 42,500 0 42,500 

11.อัตลักษณ์และการปรับตัวของนิสิตมสุลมิ
ในรั้วมหาวิทยาลยั: ศึกษากรณี มก.ฉกส. 

คณะฯ 50,000 0 50,000 

12.อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การต่อผลการปฏิบตัิงานบุคลากร
สายผูส้อนในสถาบันอุดมศึกษา 

คณะฯ 70,000 0 70,000 

13.การประยุกต์ต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อ
ค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตโครงการ
ปริญญาบริหารธุรกิจ (MBA)ภาคพิเศษ มก.
ฉกส 

คณะฯ 25,000 0 25,000 

14.ความพร้อมของชุมชนและผลติภัณฑ์ 
กรณีศึกษาผลติภณัฑ์ผา้ขาวม้า 

คณะฯ 70,000 0 70,000 

15.ผลของการฝึกหะฐะโยคะที่มตีอ่
สมรรถภาพทางกาย สุขภาวะและระดับ
ความเครยีดของผู้ต้องขังหญิงในเรอืนจ า
จังหวัดสกลนคร 

คณะฯ 70,000 0 70,000 

16.ภาพลักษณ์ในอุดมคติและความเป็นจริง
ของนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาล
ต าบลฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

คณะฯ 50,000 0 50,000 

17.ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดสกลนคร 

คณะฯ 42,100 0 42,100 

18.การออกก าลังกายและรับรูรู้ปร่างของ
นิสิต มก.ฉกส 

คณะฯ 50,000 0 50,000 

19.การประเมินผลสมัฤทธ์ิของเครือ่งมือ
เตือนภัยทางการเงินท่ีใช้กับสหกรณ์
การเกษตร ในจังหวัดสกลนคร 

คณะฯ 40,000 0 40,000 

20.ศักยภาพและความพร้อมที่เอื้อต่อการ
เป็นหมูบ้านท่องเที่ยวหัตถกรรมของชุมชน
โดยรอบ มก.ฉกส. 

คณะฯ 35,000 0 35,000 

21.พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์: กรณีศึกษาประเพณีบญุผะเหวดกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต าบล

คณะฯ 50,000 0 50,000 
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โครงกำร แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
เชียงเครือ 
22.วิจัยหลักสตูรบริหารธรุกิจ สาขาการ
จัดการโรงแรมและท่องเที่ยวต่อการเรยีน
การสอน ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร 

คณะฯ 45,000 0 45,000 

23.การศึกษาเปรียบเทยีบค าหลาย
ความหมายในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: 
กรณีศึกษาค าวา่ เสีย และ lose 

คณะฯ 30,000 0 30,000 

24.การเพิ่มมลูค่าของผลติภณัฑ์
เครื่องปั้นดินเผา บ้านปั้นหม้อ ต.เชียงเครือ 
อ.เมือง จ.สกลนคร 

คณะฯ 20,000 0 20,000 

25.สรรพนามในภาษาไทยและอังกฤษ ช่ือ
เรื่องภาษาอังกฤษ Pronoun in thai and 
english 

คณะฯ 30,000 0 30,000 

26.การศึกษารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษใน
การให้บริการลูกค้าโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านนา
จอก จังหวัดนครพนม 

คณะฯ 30,000 0 30,000 

27.โครงการส ารวจความต้องการศึกษาต่อ
ในหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษภาคปกติของผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
อาชีวศึกษา 

คณะฯ 50,000 0 50,000 

28.การจัดการโซ่อุปทาน ข้าวขาวดอกมะลิ 
105 

สวพ.มก.
ฉกส. 

40,000 0 40,000 

29.สมาธิกับการจดัขจัดความเครยีด : 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบนิสติ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิ
พระเกียรติ จ.สกลนคร และนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จ.สกลนคร 

สวพ.มก.
ฉกส. 

20,000 0 20,000 

30.โครงการวิจัย เรื่องบทสู่ขวัญ 
วรรณกรรมจากพิธีกรรมสร้างพลังใจของ
กลุ่มชาติพันธ์ุ กะเลิง แห่งเทือกเขาภูพาน 
 

สวพ.มก.
ฉกส. 

40,000 0 40,000 

31.การศึกษาความพร้อมและศักยภาพของ
กลุ่มผลิตภัณฑ ์OTOP  เพื่อส่งออก 

เครือข่าย 
สกอ. 

0 60,000 60,000 
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โครงกำร แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
กรณีศึกษาข้าวฮางบ้านนาบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.
สกลนคร 
32.ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าวฮาง 
กรณีศึกษา กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านนา
บ่อ ต.ปลาโหล อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 

เครือข่าย 
สกอ. 

0 60,000 60,000 

33.การก าหนดภาพลักษณ์และแนวทางการ
พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
สกลนคร 

เครือข่าย 
สกอ. 

0 100,000 100,000 

รวม  1,249,600 220,000 1,469,600 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จ านวนโครงการวิจยั    
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและ

งานสร้างสรรค ์
ภายใน  1,446,320 743,000 1,249,600 

ภายนอก 500,500 700,000 220,000 
รวม 1,946,820 1,443,000 1,469,600 

จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนวิจยั 

ภายใน  32 20 30 
ภายนอก 5 2 3 

รวม 37 22 33 
จ านวนงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ เผยแพร ่
ระดับชาต ิ 3 5 10 

ระดับนานาชาต ิ 1 0 1 
รวม 4 5 11 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานข้อมูล 

ระดับชาต ิ 0 0 1 
ระดับนานาชาต ิ 0 0 0 

รวม 0 0 1 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยที่

เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศ 19 39 23 
ต่างประเทศ 3 0 1 

รวม 22 39 24 
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1.9.6 งำนบริกำรวิชำกำร  

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรบัจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

จ ำนวนคน
ที่รับบริกำร 

จ ำนวนงบประมำณ มูลค่ำ 
(บำท) รำยรับ รำยจ่ำย รำยรับสุทธิ  

1. การทดสอบสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพสญัจร เมืองสกลนคร 

อ.ดร.อ านวย 
ตันพานิชย์  

200 60,000 60,000   

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องสหกรณ์การเกษตร 

อ.นิรันดร์ 
ทรงนิรันดร ์

200 50,000 50,000   

3.โครงการอบรมด้านการตลาด
ส าหรับสินค้าท่ัวไปให้กับผู้ที่
สนใจ 

อ.วิจิตร เทิด
บารม ี

200 60000 60,000   

4.โครงการบริการวิชาการเรื่อง 
เปิดประตสูู่การลงทุนในตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย(AFET) 

อ.กุลนาถ 
ภูธรโคตร 

200 20,000 20,000   

5.โครงการบริการวิชาการเรื่อง 
โครงการแนะน าการจดัท าบัญชี
แก่เกษตรกรบา้นบ้านโคกสว่าง 

อ.กฤตพงศ์ 
วัชระนุกุล 

200 40,000 40,000   

6.โครงการบริการวิชาการ เรื่อง 
การอบรมบุคลิกภาพในการ
บริการของชุมชน 

อ.พิมพ์อมร 
นิยมค้า 

50 10,000 10,000   
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โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

จ ำนวนคน
ที่รับบริกำร 

จ ำนวนงบประมำณ มูลค่ำ 
(บำท) รำยรับ รำยจ่ำย รำยรับสุทธิ  

7.โครงการบริการวิชาการ เรื่อง 
เจาะลึกเศรษฐกิจอีสานตอนบน
เพื่อรองรับสะพานมิตรภาพไทย
ลาวแห่งที่สาม 

อ.วัชรพงษ ์
อินทรวงศ์ 

300 60,000 60,000   

8.โครงการบริการวิชาการเรื่อง 
ค่ายเยาวชนกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์ครั้งท่ี 1 

อ.ปัทมาฆะ 
อินธิแสง 

30 30,000 30,000   

9.โครงการเกษตรเพื่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเรื่อง การ
จัดการความคิดเพื่อลดปัจจัย
ต้านของกลุ่มเกษตรกรต่อวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.ปัททมา 
สุริยกลุ ณ 
อยุธยา 

120 50,000 50,000   

10.โครงการแนะน าการจัดท า
บัญชีแก่เกษตร 

อ.กฤตพงศ์ 
วัชระนุกุล 

120 50,000 50,000   

รวม  1,620 430,000 430,000   
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 ข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 
รายการ) 
รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 6 12 10 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 1,200 1,802 1,620 

งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 197,400 490,000 430,000 
มูลค่า (บาท) _ _ _ 

1.8.7 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปี พ.ศ. ชื่อผลงำน 
2551 1. นิสิตของคณะไดร้ับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ อาทิ นายกัมพล ชุปวา ไดร้ับรางวลัที่ 1 คนดีศรีอีสาน 

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นิสิตสาขาการบัญชีได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี ของ
มหาวิทยาลยัในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.ลดัดา สายมาส ได้รับรางวัลผู้ประสานงานยอดเยี่ยมในระดับประเทศ 
จากชมรมพุทธศาสตรส์ากล ในพระอุปภัมภฯ์  
2. บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการคนแรก คือ ผศ.ปัททมา  สุริยกลุ ณ 
อยธุยา 

2552 1. การสร้างช่ือเสยีงของนิสิต ท่ีประสบความส าเร็จและได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น นิสิตสาขาการบัญชี
ได้รับรางวัลจากโครงการ RD-Camp 3  โครงการประกวดแผนธุรกจิตอนงานเข้า OTOP  การร่วมแขง่ขัน CSR 
COMPETITION  การแข่งขันโครงการผสมเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล ์Make a Mix University Challenge 2009 
รอบชิงชนะเลิศ 

2. นิสิตของคณะได้เข้าร่วมโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว  ประจ าป ี2552 และได้รับรางวัลบูธดีเด่น ชนะเลิศ จาก
การประกวดในครั้งน้ี  

2553 1. นิสิตของคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเขียนแผนธุรกิจ IP Mart Award 2009 ของกรมทรัพยส์ิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์พร้อมไดร้ับรางวัลแผนผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม และรางวลัแผนการผลิตยอดเยี่ยม ในการ
ประกวดครั้งนี้  
2. ส านักงานคณบดี ไดร้ับรางวัลคณุภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 4 รางวัลดีเยีย่ม ประเภทรางวัลการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  จากโครงการระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ ส านักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพ้ืนที่ใช้สอย 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3  เลขที่ 59  
หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง   จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์: 042-725039  โทรสาร  : 042-725040 

 e-mail : .................................  website: http//:fam.csc.ku.ac.th 
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บทที่ 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีตำมภำรกิจ 
 

 ในรอบปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ การประเมินคุณภาพการศึกษภายนอกรอบที่ 3 จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ ดงันัน้ ทางคณะฯจึงได้มีการก าหนดนโยบายและแผนงานที่สอดคล้องกับกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของคณะ โดยเนน้การด าเนินงานตามวงจร PDCA ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตามภารกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

รวมถึงการด าเนินงานด้านพัฒนานิสิต มีผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมำก 

2. ภารกิจด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีจ านวนโครงการวิจัยในรอบปีการศึกษา 2553 รวม

ทั้งสิ้น 33 โครงการ โดยแยกเป็นการวิจัยโดยใช้แหล่งทุนภายนอก จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงินจ านวน 220,000 บาท 

และการวิจัยโดยใช้แหล่งทุนภายใน จ านวน 30 โครงการ รวมเป็นเงินจ านวน 1,249,600 บาท รวมจ านวนเงินที่คณะฯได้ใช้

ในงานวิจัยทั้งหมด 1,469,600 บาท นอกจากนี้ คณะฯมีอาจารย์ที่ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

และ นานาชาติ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการและมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และ นานาชาติรวมจ านวน 

6 โครงการ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 

3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯมีแผนงานให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่หลากหลายตามองค์

ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาซึ่งผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 

4. ภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ของคณะฯ

ที่เน้นการอนุรักษ์ และ บ ารุงศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ 

ด ี

5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ คณะฯมีการจัดท าแผนปฎิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของชาติและ

มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และ เป็นการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยง การจัดการองค์ความรู้

ผ่านกิจกรรมต่างๆของคณะ 
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2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 
2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเปน็ระบบที่ใชส้ าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าทีผ่ลิต
บัณฑิต และด าเนินการประเมนิคุณภาพผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 
คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดคา่คะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมี
พัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านัน้ 
 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมผีลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมผีลการประเมินตนเอง 
ตามตัวบง่ชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ด ี
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับ ดี  รายละเอียดสรุปได้ดงัตาราง 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

1.90 1.90 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.34 3.34 3.34 3.34 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

1.88 1.88 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 3.96 3.96 3.96 3.96 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 4.50 4.50 - - 5.00 5.00 4.50 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 5.00 5.00 4.75 4.75 - - 5.00 5.00 4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 - - 5.00 5.00 4.00 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
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องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

1.89 1.89 4.79 4.78 4.63 4.61 5.00 5.00 4.32 4.29 4.19 4.16     

ผลกำรประเมิน ต้อง
ปรับป

รุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี
มำก 

ดีมำก ดี ด ี ดี ดี     

 ส าหรับผลการด าเนนิงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการด าเนนิงานรายองคป์ระกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณธิำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  

(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 
เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   คณะ กรรมกำร  คณะ กรรม 

กำร 
คณะ กรรม 

กำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร   x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

            0.00 5.00 5.00 1 1 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 0 8 8  8 8  0.00 5.00 5.00 /  /  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  8 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และ

ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไปทบทวน/

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ โดยมีการร่วมกันจัดท า 

work shop เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรทุกคนในคณะและก าหนดกลยุทธ์ตลอดจนโครงการกิจกรรมและก าหนดตัว
บ่งชี้ของแต่กลยุทธ์ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 – 2554 ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2550 
ณ ภูพานรีสอร์ท (1.1-1.1) จนน าไปสู่จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2551 – 2555 (1.1-1-2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ.2552 – 2555 (1.1-1-3) และเพื่อให้แผนของคณะฯ มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์แผนการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ของคณะ มหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล (1.1-1-4) และคณะฯ ยังได้จัดท าแผนผังแสดงความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Strategy Map) จากแนวคิด Balance 
Scorecard (1.1-1-5) นอกจากนั้นคณะฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 และการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างมีความสุข ขึ้นในวันที่ 10 – 12 กันยายน 
2553 ณ โรงแรม นาข่าบุรี รีสอร์ท จ.อุดรธานี (1.1-1-6) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผน
ประจ าปีให้สอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 ด้าน เพื่อทบทวน วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
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เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาของชาติตลอดจนสภาพการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและนอกจากนี้เพื่อให้แผนของคณะฯ สอดคล้องกับวิทยาเขตฯ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 
2554 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร (1.1-1-7) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวน/ปรับปรุง แผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สามารถคิดและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์แผนของหน่วยงานกับแผนวิทยาเขตฯ แผน
มหาวิทยาลัยและแผนระดับต่าง ๆ ได้ 
 วิสัยทัศน์  
  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เปน็ศูนย์กลางองค์ความรู้ทางดา้นศลิปศาสตร์และวทิยาการจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 พันธกิจ 
  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ถ่ายทอดความรู้ งานวจิัย ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกสาขาวิชา ฝ่ายในคณะฯ 
โดยมีกระบวนการตั้งแต่ก าหนดตัวชี้วัดและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดและมีการจัดท าบันทึกแจ้งแผนให้ทราบและ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละสาขาวิชา และของแต่ละฝ่าย ได้แก่ การน าส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551 
– 2555) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี (1.1-2-1) การน าส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555) (1.1-2-2) การ
น าส่งแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 ( 1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53) (1.1-2-3) และคณะยังได้น าแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 ขึ้นเว็บไซต์คณะฯ (1.1-2-4) เพื่อเป็นการแจ้งให้
บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และน าไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ 

 

ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555 (1.1-3-1) มาเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2552 (1.1-3-2) แผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ 2553 (1.1-3-3) ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแปลงแผนกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาตร์ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรา้งโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรา้งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวฒันธรรมท้องถิ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันารปูแบบในการบริการวชิาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสบืสานและท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาระบบและการบริหารจัดการ และการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ข้อที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
พร้อมกับการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2551 – 2555 (1.1-4-1) 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555 (1.1-4-2) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 
(1.1-4-3) ซึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2551 – 2555 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีนั้น คณะฯ ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือความใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน ภายใต้โครงการประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551 – 2555) และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ณ ห้องสว่างแดนดิน (1.1-4-4) และโครงการประชุมประชาพิจารณ์ 
ร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551 – 2555) คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ณ ห้องพรรณนานิคม (1.1-4-5) และ
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550 วาระที่ 3.1 เรื่อง 
การปรับและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และโครงการ
และงบประมาณตามยุทธศาสตร์คณะ (1.1-4-6) และการประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพครั้งที่ 1/2553 
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 วาระที่ 1.1 เรื่องแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 – 30 
กันยายน 2553) (1.1-4-7)  
 

ข้อที่ 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 – 2555 ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของคณะ และแปลงจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 (1.1-5-1) และ
มีการด าเนินการด าเนินแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 ครบทุกพันธกิจตามรายงานการปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2553 (1.1-5-2) 
 

ข้อที่ 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2553 เป็นประจ าทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยฝ่ายแผนจัดท ารายงานการ
ด าเนินโครงการของคณะเข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเป็นการติดตามผลของการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่ (1.1-6-1)  

 

ข้อที่ 7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2552 – 2555 และน าเข้ารายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 4 ข้อ 4.7 เรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2554 คร้ังที่ 1(1.1-7-1) 

 

ข้อที่ 8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จะได้มีการน าผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะในครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 (1.1-8-1) ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี ประจ าปีงบประมาณ 2552 – 2555 โดยมอบหมายให้ฝ่ายแผนจัดเตรียมข้อมูลที่ได้มีการจัดท าประเมินผลเสร็จไปแล้วนั้น 
เพื่อด าเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์กันอีกคร้ัง 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 8 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 8 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 8 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 8 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยทุธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 - 2554 

1.1-1-2 แผนปฏบิัติราชการ 5 ปี  พ.ศ. 2551 - 2555 
1.1-1-3 แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2552 - 2555 
1.1-1-4 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ของคณะ 

มหาวิทยาลยั และนโยบายของรัฐบาล 
1.1-1-5 บันทึกที่ ศธ 0513.40401/1629 ลว 22 ก.ย.53 เร่ือง ขอน าส่งการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
1.1-1-6 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการทบทวนและปรบัแผนยุทธศาสตร ์คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างมีความสุข 

1.1-1-7 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ การทบทวนแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

1.1-2-1 บันทึกขอน าส่งแผนปฏบิัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2551 – 2555 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
1.1-2-2 บันทึกขอน าส่งแผนปฏบิัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 – 2555  
1.1-2-3 บันทึกที่ ศธ 0513.40401/ว 0587 ลว 31 มี.ค.53 เรื่องขอน าส่งแผนปฏิบัตงิานประจ าปี

งบประมาณ 2553 (1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53) 
1.1-2-4 เวปไซต์คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.1-3-1 แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2552 - 2555 
1.1-3-2 แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2552 
1.1-3-3 แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
1.1-4-1 แผนปฏบิัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2551 - 2555 
1.1-4-2 แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2552 – 2555 
1.1-4-3 แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
1.1-4-4 โครงการประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551 – 2555) และแผน

ปฏิบัติงานประจ าป ี
1.1-4-5 โครงการประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551- 2555) ครั้งที่ 2 
1.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการ

จัดการ คร้ังที่ 4/2550 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550  
1.1-4-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพคร้ังที่ 1/2553 วันอังคารที่ 30 

มีนาคม 2553 
1.1-5-1 แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
1.1-5-2 รายงานผลการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 
1.1-6-1 วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ที่มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 

วาระที่ 4 ข้อ 4.1 เร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 – 2555)  

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 
วาระที่ 4 ข้อ 4.1 เร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 – 2555) 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.35 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.34 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงสรุปผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  

(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 
เป้ำหมำย  

 
ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 

5)  
ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรม 

กำร 
คณะ กรรม 

กำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร   x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี ้       0.00 3.34 3.34 4 4 

2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 6 5 5  5 5  2.00 4.00 4.00  /  / 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

2 3.509 3 4.688 3 4.688  2.92 2.92  0.292 0.391 0.391    
57 64 64 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

3.509 1.180 1.180     1.462 0.491 0.491 /   / 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

5 7.018 5 7.81 5 7.81  1.46 1.46  0.00 1.302 1.302 / /  
57 64 64 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

0.008 0.803 0.803     0.006 0.669 0.669     

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 7 5  5 7  7  5.00 4.00 4.00 x x 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

ข้อ 0 6 6  7 7  0.00 4.00 4.00 x x 

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 3 6 6 7  7  2.00 4.00 4.00 x x 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ 0 4 4  6  6 0.00 4.00 4.00 x x 

2.8 ระดับความส าเรจ็ของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 0 5 5 5   5 0.00 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย  

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย  และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้องด้วย 

  (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี 
ทุกหลักสูตร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน

มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนิสิตที่

ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ง) 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนดดังนี้ 
  1.1 มีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ (2.1-1-1) และปรับปรุง
หลักสูตร (2.1-1-2) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 (มคอ.) และขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
คณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาก าหนดขั้นตอนการด าเนนิงานการขออนุมัติหลักสูตรและ
รายวิชาในรูปแบบของ มคอ. โดยก าหนดให้ทุกรายวิชาจัดท าแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 ในภาคต้นปีการศึกษา 2553 และ
รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 และหลักสูตรปรับปรุงให้จัดท า
แบบ มคอ.2 พร้อมแนบแบบ สมอ.(02-06) และคณะมีการแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรปรับปรุงในสาขาการจัดการ (2.1-1-3) สาขาบัญชี (2.1-1-4) สาขาการตลาด (2.1-1-5) สาขาการจัดการ
โรงแรมและท่องเที่ยว (2.1-1-6) ซึ่งการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร นั้นเพื่อให้การบริหารจ้ดการด้านการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ และเปน็ไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
โดยมีหน้าทีส่ าคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
และหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ และมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวฒุิจาก
ภายนอกที่มีความเชียวชาญและประสบการณ์ในสาขาวชิานั้น ๆ มาร่วมด้วยทั้งในระดบับัณฑติศึกษา (2.1-1-7) และระดับ
บัณฑิต (2.1-1-8) รวมทั้งมีการขออนุมัติใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) และหลกัสูตรบัญชบีัณฑิต (2.1-1-9) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) (2.1-1-10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) (2.1-
1-11) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (2.1-1-12) 
  1.2   การเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการศึกษาวิจัยความต้องการของ
บัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรการจัดการกีฬาและสุขภาพ (2.1-1-13) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2.1-1-14) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
คุณธรรม และจริยธรรมและสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  1.3  ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการศึกษาความคิดเห็นจากบัณฑิตและ
ผู้ประกอบการ (2.1-1-15) ที่รับบัณฑิตเข้าท างานเพื่อทราบจุดที่ควรจะปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 
  1.4  มีการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที ่ปรับปรุงผ่านคณะ
กรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเชน เพื่อจะท าการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้
สอดคล้องกับสถ่านการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 
(2.1-1-16) 
  1.5  ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการเสนอหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้ทุกคณะและวิทยาเขต
ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน ด าเนินการขออนุมัติหลักสูตรและรายวิชาในรูปแบบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.) โดยก าหนดให้หลักสูตรปรับปรุงต้องจัดท าแบบ มคอ.2 เพื่อเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรและแบบ มคอ. 3 และ มคอ.4 เพื่อขอเปิด/ปรับปรุงรายวิชา ดังนั้น สาขาการจัดการ และสาขาการบัญชี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ขอใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ  
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ดังนั้นจึงขอใช้แบบ มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 ให้เป็นชุด
เดียวกันกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2.1-1-17) 
 ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฎิบัติที่ก าหนด
โดยมหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  2.1 ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการ  ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานและการ
ขออนุมัติการปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องและมีผู้เรียนน้อย (2.1-2-1) และมีแบบฟอร์มการปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.1-2-2) 
  2.2 ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานโครงการปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ คือโอนย้ายนิสิตภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 รหัส 52 จ านวน 17 คน เป็นนิสิตภาคปกติ และไม่ด าเนินโครงการในปี
การศึกษา 2553 เนื่องจากโครงการประสบปัญหาด้านจ านวนนิสิตน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จึงขอชะลอการด าเนิน
โครงการภาคพิเศษในปีการศึกษา 2553 และได้เสนอเรื่องผ่านการขออนุมัติของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (2.1-2-3) 
 ข้อที่ 3 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน (2.1-3-1) (2.1-3-2) (2.1-3-3) (2.1-3-4) 
 ข้อที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการสร้างกลไกก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ (2.1-4-1) และแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาใสแต่ละสาขาวิชา (2.1-4-2) และในโครงสร้าง
ของสาขาวิชาต่าง ๆ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานโดยเฉพาะ (2.1-4-3) 
 ข้อที่ 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
(2.1-5-1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2.1-5-2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (2.1-5-3) และหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (2.1-5-4) เพื่อด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหล้กสูตรตามผลการ
ประเมินที่ได้จนท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 
 ข้อที่ 6  ยังไม่มีการด าเนินการ 
 ข้อที่ 7  ยังไม่มีการด าเนินการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติม
เฉพาะกลุ่ม 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 2.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.1  5 ข้อ  4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-1-1 ส าเนาเอกสารอนุมัติการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 (มคอ.) และขั้นตอนการด าเนินงานขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาขอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1-1-2 ส าเนาเอกสารข้ันตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดโครงการ
พิเศษและปฏิทนิการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1-1-3 ส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 
2.1-1-4 ส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑติ 
2.1-1-5 ส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 
2.1-1-6 ส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ

โรงแรมและท่องเที่ยว 
2.1-1-7 ส าเนาเอกสารแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ระดบับัณฑิตศกึษา 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
2.1-1-8 ส าเนาเอกสาร แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
2.1-1-9 ส าเนาเอกสาร ขออนุมัติใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจดัการ) และหลักสูตรบญัชบีัณฑติ 
2.1-1-10 ส าเนาเอกสาร ขออนุมัติใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว) 
2.1-1-11 ส าเนาเอกสาร ขออนุมัติใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
2.1-1-12 ส าเนาเอกสาร ขออนุมัติเปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.1-1-13 ส าเนาเอกสาร โครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ

กีฬาและสุขภาพ 
2.1-1-14 ส าเนาเอกสาร ขออนุมัติด าเนนิโครงการเปิดหลักสูตรใหม่ และขออนุมัติโครงการส ารวจความ

ต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2.1-1-15 ส าเนาเอกสาร การศึกษาความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูป้ระกอบการที่รับบณัฑิตเข้าท างาน 
2.1-1-16 ส าเนาเอกสาร กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1-17 ส าเนาเอกสาร การขอใช้แบบการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร (มคอ.2) และแบบเสนอขอเปิด/
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
ปรับปรุงรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 

2.1-2-1 ส าเนาเอกสารหลักเกณฑ์ขั้นตอนการด าเนนิงานและการขออนุมัติการปิดหลักสูตร 
2.1-2-2 ส าเนาเอกสารแบบฟอร์มการปดิหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-2-3 ส าเนาเอกสาร ขออนุมัติปรับแผนการด าเนนิงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาการจัดการ 
2.1-3-1 ส าเนาเอกสาร คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชบีัณฑติ 
2.1-3-2 ส าเนาเอกสาร คู่มือการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
2.1-3-3 ส าเนาเอกสาร คู่มือการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
2.1-3-4 ส าเนาเอกสาร คู่มือการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว 
2.1-4-1 ส าเนาเอกสาร การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารงานคณะฯ 
2.1-4-2 ส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตัง้หัวหน้าสาขาวชิา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
2.1-4-3 ส าเนาเอกสาร โครงสร้างสาขาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
2.1-5-1 ส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 
2.1-5-2 ส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑติ 
2.1-5-3 ส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 
2.1-5-4 ส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ

โรงแรมและท่องเที่ยว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก    

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 2.92 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 64 คน ลา
ศึกษาต่อ 12 คน มคีุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาโท 59 คน และปริญญาเอก 3 คน ส าหรับในปีการศึกษา 
2552 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 57 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี จ านวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาโท 44 คน และปริญญาเอก 2 คน 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
64
3
   =  4.688 

  คะแนนที่ได้ =  54.688
64

   =  0.391  คะแนน 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 

  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = 







100 

64
3 - 








100

57
2  

               = 4.688 - 3.508    = 1.18 

  คะแนนที่ได้   =  5
12

1.18
   =   0.49    

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.2 2 3.509 3 4.688 0.292 คะแนน 0.391 คะแนน ร้อยละ 

2.92 
ไม่บรรล ุ

57 64 

เงื่อนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.2 3.509 1.180 1.462 คะแนน 0.491 คะแนน ร้อยละ 

2.92 
ไม่บรรล ุ
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

เงื่อนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.2 3.509 1.180 1.462 0.492 คะแนน ร้อยละ 

2.92 
ไม่บรรล ุ

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
2.2-2 ฐานข้อมูลการลาศึกษาต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะศลิปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 1.46  

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมาเปน็

คะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง  
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 64 คน ลา
ศึกษาต่อ 12 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน และศาสตราจารย์ 0 คน  

  ส าหรับในปีการศึกษา 2552 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 57 
คน ลาศึกษาต่อ 9 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน และศาสตราจารย์ 0 คน 
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  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
64

5   = 7.81 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30
7.81

   = 1.30    คะแนน 

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 
 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

 = 







 100

64

5 - 







 100

57

4   = 7.81–7.01 = 0.80  

 คะแนนที่ได้   =  5
6

0.80
   =   0.66 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.3 4 7.018 5 7.81  1.302 คะแนน ร้อยละ 
1.46 

ไม่บรรล ุ
57 64 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.3 4 7.018 5 7.81  1.302 คะแนน ร้อยละ 
1.46 

ไม่บรรล ุ
57 64 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1 ฐานข้อมูลสัญญาจา้งผู้ทรงคุณวฒุิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
หมำยเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความ

พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ
เทคนิคการสอนและการวดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (2.4-1-1) และมี
การแจ้งแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (2.4-1-2) 
 ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก (2.4-2-1) ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และมีการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (2.4-2-
2) และบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-2-3) ซึ่งกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนามีทั้ง ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ 
น าเสนอผลงานด้านวิชาการ บริการวิชาการ งานวิจัย และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสามัคคี ทัศนคติและสัมพันธ์อันดีใน
การท างานร่วมกัน ในหน่วยงานตลอดจนเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากรภายในคณะฯ (2.4-3-1) 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อคุณภาพชีวิต (2.4-3-
2) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ข้อที่ 4 มีการติดตามบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและวัดความรู้ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (2.4-4-1) โดยทางคณะฯ มีรูปแบบรายงานผล
การเข้าร่วมและผลที่ได้รับทุกครั้งและความรู้ที่ได้รับจะน ามาใช้ในการประยุกต์กับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 
(2.4-4-2) 
 ข้อที่ 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการเผยแพร่ข้อมูลประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงาน เร่ืองจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
ประพฤติดีส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.4-5-1) และมี
การประชุมจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติที่ดี (2.4-5-2) และมีการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการดังนี้ ด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยก าหนด
การศึกษา ก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จัดท าค ู่มือหรือเอกสารเผยแพร่การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์พร้อมเผยแพร่ ก าหนดกระบวนการและกลไกก ากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในด้านความส าเร็จ และมาตรการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ และน าผลการก ากับติดตามประเมินผลไปใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
วางแผนป้องกันการกระท าผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพให้เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น 
 ข้อที่ 6 ยังไม่มีการด าเนินการ 
 ข้อที่ 7 ยังไม่มีการด าเนินการ  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.4  5 ข้อ  4.00 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.4  5 ข้อ  4.00 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 ส าเนาเอกสารแผนปฏบิัติงานประจ าปี 2553  
2.4-1-2 ส าเนาเอกสาร แผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2.4-2-1 ส าเนาเอกสาร แผนการศึกษาตอ่บุคลากรสายวชิาการ 
2.4-2-2 ส าเนาเอกสาร ขออนุมัติเดินทางไปราชการ บุคลากรสาย ก 
2.4-2-3 ส าเนาเอกสาร ขออนุมัติเดินทางไปราชการ บุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-3-1 ส าเนาเอกสาร โครงการสานสายสัมพันธ์และสวสัดีปีใหม่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
2.4-3-2 ส าเนาเอกสาร โครงการเงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.4-4-1 ส าเนาเอกสาร รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนา 
2.4-4-2 ส าเนาเอกสาร รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ 
2.4-5-1 ส าเนาเอกสาร ประกาศคณะกรรมการงานบุคคลส าหรับพนักงาน เร่ืองจรรยาบรรณพนักงาน

มหาวิทยาลยั พ.ศ.2546 
2.4-5-2 ส าเนาเอกสาร ประชุมจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-5-3 ส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานส่งเสริมการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 
 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิต

ทุกปีการศึกษา 
 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่างน้อยในเรื่องประปา 

ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในรอบปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ มีการจัดห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้แก่นิสิต ซึง่ได้รับการจัดการบริการดังกล่าวจากส านักงานวิทยาเขตฯ และส านักวิทยบริการ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ รวมบริการประสานภารกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 ดังต่อไปนี ้

ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ให้แก่นิสิต ซึ่งได้รับการจัดการบริการดังกล่าวจาก ส านักงานวิทยาเขตฯ และส านักวิทยบริการ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คือ รวมบริการประสานภารกิจมีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 
8 FTES ซึ่งดูจากจ านวนเอกสารจ านวนหน่วยกิจ (FTES) (2.5-1-1) ที่นิสิตสามารถใช้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดห้องสมุด อุปกรณ์ศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ให้แก่นิสิต ซึ่งได้รับการจัดการบริการดังกล่าวจาก ส านักงานวิทยาเขตฯ และส านักวิทยบริการ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คือ รวมบริการประสานภารกิจมีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษาและมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิต
ทุกปีการศึกษา ซึ่งดูจากรายการประเมินผลตามแบบประเมินการจัดการอบรม E-Students (2.5-2-1) 

ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ให้แก่นิสิต ซึ่งได้รับการจัดการบริการดังกล่าวจาก ส านักงานวิทยาเขตฯ และส านักวิทยบริการ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คือ รวมบริการประสานภารกิจมีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีบริการด้านภายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย โดยดูจากรายการคอมพิวเตอร์และจุดให้บริการ (2.5-3-1) 

ข้อที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ให้แก่นิสิต ซึ่งได้รับการจัดการบริการดังกล่าวจาก ส านักงานวิทยาเขตฯ และส านักวิทยบริการ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คือ รวมบริการประสานภารกิจมีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
อื่นๆ  ในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬาโดยมีการประเมินการจัดการด้านระบบอนามัย (2.4-1-1) 

ข้อที่ 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ให้แก่นิสิต ซึ่งได้รับการจัดการบริการดังกล่าวจาก ส านักงานวิทยาเขตฯ และส านักวิทยบริการ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คือ รวมบริการประสานภารกิจมีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ เช่นเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีการประเมินการจัดการด้านระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยด (2.5-1-1) 
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ข้อที่ 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ให้แก่นิสิต ซึ่งได้รับการจัดการบริการดังกล่าวจาก ส านักวิทยาเขตฯ และส านักวิทยบริการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คือ รวมบริการประสานภารกิจมีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อและมีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสามารถดูรายการประเมินผลตามแบบประเมินจากการจัดการอบรม E-Students (2.5-6-1) 

ข้อที่ 7 ยังไม่มีการด าเนินการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.5  6 ข้อ  4.00 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.5  6 ข้อ  4.00 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 เอกสารจ านวนหนว่ยกิจ (FTES) 
2.5-1-2 รายการประเมินผลตามแบบประเมินจากการจัดการอบรม E-Students 
2.5-2-1 รายการประเมินผลตามแบบประเมินจากการจัดการอบรม E-Students 
2.5-3-1 รายการคอมพิวเตอร์และจุดให้บริการ 
2.5-4-1 การประเมินการจัดการดา้นระบบอนามัย 
2.5-5-1 การประเมินการจัดการดา้นระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัย 
2.5-6-1 รายการประเมินผลตามแบบประเมินจากการจัดการอบรม E-Students 

  
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 



 

53 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  
 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน

และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก

รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 

ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในรอบปีกำรศึกษำ 2553 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนตัวบง่ชี้ที่ 2.6 ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรี ยนสามารถ
ออกแบบวิ ธี ก าร เ รี ยนการสอนผู้ เ รี ยนสามารถศึ กษา ได้ จ าก  ข้ อบั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยกา รศึ กษาขั้ นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 (2.6-1-1) และอาจารย์ยังสามารถให้ค าแนะน าในการเรียนการสอนแก่นิสิตโดยมี
คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 (2.6-1-2) และผู้เรียนยังได้รับการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชาซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากคู่มือการศึกษาในแต่ละหลักสูตร (2.6-1-3) 
 ข้อที่ 2 รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่ เปิดสอน
ได้แก่ จุดมุ่งหมายรายวิชา ลักษณะและการด าเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ การประเมินผล ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน การประเมินและปรับปรุงการด าเนินของรายวิชา และแจกให้กับผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน และมีการ
ประเมินทั้งในภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดการศึกษาโดยสามารถดูได้จากประมวลการสอนประจ าภาคต้น 2553 และภาค
ปลาย 2553 (2.6-2-1) นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถเข้ารับการให้ค าปรึกษาในการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยที่อาจารย์
ที่ปรึกษาสามารถศึกษาข้อมูลในการให้ค าปรึกษานิสิตได้จากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (2.6-2-2) 
 ข้อที่ 3 ทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และผู้เรียนยังได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัยทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
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เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนโดยสามารถดูได้จากประมวลการสอน 
ภาคปลายปีการศึกษา 2553 (2.6-3-1) 
 ข้อที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตรซึ่งในรอบปีการศึกษา 2552 โครงการปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในรายวิชาการจัดการทางการเงิน (2.6-4-1) ซึ่งสามารถส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ นอกจากนั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการยังส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี
ความรู้ด้านวิชาการและมีช านาญเชิงปฏิบัติการตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นจึงจัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานฝึกงานนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (2.6-4-2) และยังมีกลไกในการส่งผู้เรียนเข้าปฏิบัติงานกับ
โครงการสหกิจศึกษา ดังแสดงในแบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษาเข้าฝึกงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.6-4-3) 
 ข้อที่ 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนและการ
สอนระหวา่งอาจารย์โดยอาจารย์ได้จัดท าวิจัยเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อผลการเรียนการสอน (2.6-5-1) 
 ข้อที่ 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในระบบประเมิน
อาจารย์ที่ผู้เรียนได้ท าการประเมินขึ้นในทุกภาคการศึกษา ดังแสดงในรายงานการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์ /รายวิชา
ภาคต้นประจ าปีการศึกษา 2553 คร้ังที่ 1 (2.6-6-1) และในแต่ละรายวิชามีค่าเฉลี่ยในระดับมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 และผู้รับผิดชอบในด้านวิชาการได้มีการน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนิสิตภาคต้นและภาคปลาย 2553 ให้แก่ผู้บริหาร (2.6-6-2) เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อที่ 7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการยังไม่มีกลไกในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.6  6 ข้อ  4.00 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.6  6 ข้อ  4.00 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1-1 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 
2.6-1-2 คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 
2.6-1-3 คู่มือการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
2.6-2-1 แฟ้มประมวลการสอนประจ าภาคต้น 2553 และภาคปลาย 2553 
2.6-2-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2.6-3-1 ประมวลการสอน ภาคปลายปีการศึกษา 2553 
2.6-4-1 บันทึกเรียนเชิญเปน็ผูบ้รรยาย วิชาการจัดการทางการเงิน 
2.6-4-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 029/2553 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝึกงานิสิตคณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

2.6-4-3 แบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษาเข้าฝึกงานของ มก. 
2.6-4-4 แบบอนุมัติเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการปีงบประมาณ 

2554 มก.ฉกส. 
2.6-5-1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อผลการเรียนการสอน 
2.6-6-1 รายงานการประเมินนิสิตประเมนิอาจารย์/รายวิชาภาคตน้ประจ าปีการศึกษา 2553 คร้ังที่ 1 
2.6-6-2 บันทึกที่ ศธ 0513.40401/0686 เร่ืองขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเก่ียวกบั

ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตภาคตน้และภาคปลาย 2553 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  
 2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต  
 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ

หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
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 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง)  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีในทุกปีการศึกษาโดยคณะฯ มีการอ้างอิงรายงาน
โดยกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-1-1) โดยน าข้อมูลจากการส ารวจมาบูรณาการ
ร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีการทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็น ในสรุป
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-1-2) และมีการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีผลต่อนิสิตสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
2553 (2.7-1-3) และการส ารวจคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-1-4) 
 

 ข้อที่ 2  ยังไม่มีการด าเนินการ 
 

 ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณโดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2552 – 30 
กันยายน 2553) (2.7-3-1) และแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2554 และสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ได้
ศึกษาดูงานโดยมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศึกษาดูงานคณะฯ (2.7-3-3) ซึ่งสามารถเอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นอาจารย์ยังสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง (2.7-3-2) ซึ่งใช้เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งเอื้อต่ออาจารย์ในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา 
 

 ข้อที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยใน
นิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554” (2.7-4-1) โดยมีบุคลากรและนิสิตร่วม
น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ และมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 
(2.7-4-2) เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภายในคณะ 
 

 ข้อที่ 5  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีระบบกลไกการส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะฯ มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการท ากิจกรรมโครงการท าบุญเวียน
เทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจ าปีการศึกษา 2553 (2.7-5-1) และโครงการเสริมสร้างสามัคคีปลูกจิตส านึกร่วมม่วนซื่นปีใหม่ 
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (2.7-5-3) เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
 

 ข้อที่ 6  ยังไม่มีการด าเนินการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.7  4 ข้อ  4.00 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรล ุ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.7  4 ข้อ  4.00 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรล ุ

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบนั เร่ืองความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรื 

พ.ศ.2553 
2.7-1-2 สรุปคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.7-1-3 การส ารวจความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มผีลต่อนสิิตสหกิจศึกษา คณะศิลปะศาสตร์

และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
2.7-1-4 การส ารวจคุณลักษณะความเปน็บัณฑติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.7-3-1 แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
2.7-3-2 คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิง่ 
2.7-3-3 ที่ศธ 0513.40401/0270 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศึกษาดงูานคณะฯ 

ประจ าปีงบประมรณ 2554 
2.7-4-1 เอกสารการเผยแพร่นิทรรศการงานวิจยั “บนเสน้ทางงานวิจัยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ปี 

2554” 
2.7-5-1 โครงการท าบญุเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจ าปีการศึกษา 2553 
2.7-5-2 โครงการเสริมสร้างสามัคคีปลูกจิตส านึก ร่วมม่วนซื่นปีใหม่เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสติ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้ำหมำย   5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ  1 ไปยัง

ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้

และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด

ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ด าเนินการไปทิศทางเดียวกันโดยใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.8-1-1) ซึ่งการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตนี้ เพื่อให้นิสิตมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริตการหลีกหนีอบายมุขและการมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสังคม 

 ข้อที่ 2 มีการถ่ายทอดและเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีวินัยในตนเอง 
การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริตการหลีกหนีอบายมุขและการมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสังคมไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทาง www.eoffice.ku.ac.th (2.8-2-1) 

 ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม หลากหลายโครงการซึ่งครอบคลุมทั้งปีการศึกษา เช่นโครงการอบรมการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและท างานร่วมกันเป็นทีม โครงการน้องพี่ร่วมกันท าบุญ เป็นต้น โครงการ
ดังกล่าวล้วนเป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริตการหลีกหนีอบายมุขและ
การมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสังคม อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีต่อกัน (2.8-3-1) 

 ข้อที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการประเมินผลโครงการและกิจกรรมส่ง เสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีการจัดท าไว้เป็นฐานข้อมูลสรุปโครงการของคณะ (2.8-4-1) 

 ข้อที่ 5 นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเขียนแผนธุรกิจ 
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรางวัลดังกล่าวเกิดจากความสามัคคีกันในกลุ่มมีการร่ วมมือกัน มีวินัยในตนเอง มี
ความซื่อสัตย์ สุจริตและการมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสังคม (2.8-5-1) 

http://www.eoffice.ku.ac.th/
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.8  5 ข้อ  5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.8  5 ข้อ  5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องคุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนิสิตทีพ่ึง

ประสงค ์
2.8-2-1 เอกสารเผยแพร่ E-office เร่ืองคุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ 
2.8-3-1 สรุปโครงการคณะ 
2.8-4-1 สรุปโครงการคณะ 
2.8-5-1 ใบประกาศเกียรติคุณของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  

ตารางสรปุผลการประเมินองคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต       0.00 5.00 5.00 3 3 
3.1 ระบบและกลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 0 7 7 7  7  0.00 5.00 5.00 /   / 

3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนสิิต 

ข้อ 0 6 6  6 6  0.00 5.00 5.00  / /  

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตร ี

ข้อ 0 5 5  5 5  0.00 5.00 5.00  /  / 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ความต้องการของนิสิต 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่นิสิตและศิษย์เก่า  ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ดังต่อไปนี ้
ข้อที่ 1  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต

แก่นิสิต  ดังนี้ 
1.1  การจัดระบบฐานข้อมูลประวัตินิสิต  ใช้ระบบการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตออนไลน์ (3.1-1-1)  จากระบบ

สารสนเทศของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งผู้ดูแลระบบคือส านักวิทยบริการ  โดยนิสิต จะต้องกรอก
ข้อมูลประวัติส่วนตัวของนิสิตเข้าสู่ระบบ  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตได้รับข้อมูลผ่านระบบและสามารถตรวจสอบประวัติ
เพื่อประกอบการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตอย่างเหมาะสม 
 1.2  ในภาพรวมของคณะ  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต (3.1-1-2)  โดยมอบหมายให้ดูแลนิสิตทั้ง
ทางด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  ซึ่งทางคณะได้ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิตที่เหมาะสม  โดย
เฉลี่ยจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษา  1  ท่านต่อนิสิตจ านวน  30  คน (3.1-1-3)  มีระบบการช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด  โดยนิสิต
ที่ต้องการรับค าปรึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้หลายช่องทาง  เช่น  ที่ห้องท างานในเวลาราชการ  ทางโทรศัพท์  ทาง
ระบบออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น  

1.3  ในกรณีที่นิสิตประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเช่น  กรณีขาด
แคลนทุนทรัพย์หรือครอบครัวมีปัญหาทางด้านการเงิน คณะมีระบบการให้นิสิตผ่อนผันค่าธรรมการศึกษา (3.1-1-4) และ
ระบบการคัดเลือกนิสิตขึ้นทะเบียนนิสิตขอรับทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นนิสิตช่วยงานของคณะ (3.1-1-5) และ
หากเป็นปัญหาในระดับที่เกินขีดความสามารถของคณะ  เช่น  กรณีนิสิตเกิดภาวะความเครียดสูงไม่สามารถควบคุมตนเอง
ได้  คณะมีการประสานงานกับฝ่ายกิจการนิสิตของวิทยาเขต  เพื่อขอความร่วมมือจากส่วนกลางวิทยาเขตน านิสิตเข้ารับการ
รักษาจากผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาต่อไป เป็นต้น 

1.4  คณะมีการประชุมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับครอบครัวนิสิตอย่างไม่เป็นทางการบ่อยครั้ง  ในกรณีนิ สิตที่
เกิดปัญหาทางด้านการเรียนหรือการใช้ชีวิต เช่น  การประชุมร่วมกับผู้ปกครองและนิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในสถานะรอพินิจ  
ซึ่งกรณีดังกล่าวท าให้ทางคณะจัดระบบการป้องกันภาวะผลการเรียนนิสิตตกต่ า  โดยมอบหมาย ให้ฝ่ายวิชาการจัดท า
โครงการคลีนิควิชาการเสริมศักยภาพการเรียนรู้นิสิต เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2554  โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนิสิตที่มีผล
การเรียนในสถานะรอพินิจ (3.1-1-6)  นอกจากนี้ในบางกรณีอาจารย์ที่ปรึกษายังมีการหารือกับผู้ปกครองผ่านทางโทรศัพท์
เก่ียวกับปัญหาทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตของนิสิต  และได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาให้กับนิสิตเป็นรายบุคคล 

1.5 คณะมีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการสัมมนาอาจารย์  เรื่อง  ข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2548 (3.1-1-7) โดยฝ่ายวิชาการผู้ดูแลระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการ  เมื่อวันที่  13  กรกาคม  2553 ณ  ห้องสว่างแดนดิน  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติ
ของข้อบังคับดังกล่าวและเป็นประโยชน์ต่อการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต  โดยในการสัมมนาได้เชิญรศ.ดร.ศักดา  
อินทรวิชัย  ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถามแก่อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการรวม
จ านวน  75  คน  ผลการประเมินโรงการอยู่ในระดับดีมาก  ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.53   

1.6  เพื่อให้นิสิตมีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการค าปรึกษา  คณะจึงด าริให้มีการจัด
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต  โดยก าหนดให้มีการด าเนินโครงการภาคการศึกษาละ  1  คร้ัง  ซึ่งในภาคต้น  ได้ด าเนิน
โครงการในระหว่างวันที่  1-31  กรกฎาคม  2553  จ านวนผู้เข้าร่วมรวม 1,271  คน  ผลประเมินการด าเนินโครงการอยู่ใน
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ระดับดี  ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.11 (3.1-1-8)  และภาคปลาย  ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน – 30  ธันวาคม  2553  
จ านวนผู้เข้าร่วมรวม  822  คน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.17 (3.1-1-9) 

 

ข้อที่ 2  คณะมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ดังนี้ 
 2.1  มีการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการแก่นิสิต  โดยจัดท าในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ที่นิสิตสามารถส าเนา
เอกสารค าร้องขอรับบริการในด้านต่าง ๆ จากเว็บไซต์ได้ที่ http://fartmang.csc.ku.ac.th (3.1-2-1)  นอกจากนี้บน
เว็บไซต์ดังกล่าวยังบริการข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต  เช่น  ข่าวสารด้านกิจกรรมนิสิต  ด้านการ
ประกันคุณภาพ  ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์เก่ียวกับทุนการศึกษา  เป็นต้น 
 2.2  คณะมีการบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ  ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมจ านวน  6  บอร์ด (3.1-2-2)  โดยเน้นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต  เช่น  
ทุนการศึกษา  แหล่งศึกษาต่อ  ประกาศกิจกรรมเชิญเข้าร่วมแข่งขันเชิงวิชาการ  ข่าวทั่วไป  เป็นต้น ด าเนินการโดยฝ่าย
บริหารและฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ นอกจากนี้คณะยังมีบริการมุมพักผ่อนเพื่อการเรียนรู้ (Edutainment Learnning 
Conner) ที่คณะได้จัดบริการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 (3.1-2-3)  เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อน
คลายเครียดระหว่างเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนและสามรถเสริมการเรียนรู้ได้จากเอกสารสิ่งพิมพ์ที่คณะได้จัดหาให้ อาทิเช่น  
หนังสือพิมพ์  วารสารต่าง ๆ หนังสือการ์ตูน  เป็นต้น ด าเนินการโดยฝ่ายกิจการนิสิตและบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
วิชาการจัดการส านักงานในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
 

ข้อที่ 3  คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  ดังนี้ 
 3.1  ในระดับคณะมีการก าหนดทางเลือกให้แก่นิสิตไว้ในหลักสูตร  โดยก าหนดให้นิสิตที่มีผลการเรียนรวมทุกภาค
การศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 2.00 สามารถเลือกหลักสูตรการเรียนที่ต้องผ่านโครงการสหกิจศึกษา  (3.1-3-1)  ซึ่งเป็น
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นิสิต โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา  ก ากับดูแล
และประสานงานกับผู้ประกอบการ ตามค าสั่งคณะศิลปาสตร์และวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่  
030/2553 (3.1-3-2)  นอกจากนี้คณะยังมีคณะกรรมการด าเนินงานฝึกงานนิสิต  ตามค าสั่งที่ 029/2553 (3.1-3-3)  ที่
ก ากับดูแลและประสานงานในการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นิสิตในทุกสาขา ซึ่งลักษณะการฝึกงานจะแตกต่างกับ
โครงการสหกิจศึกษาในส่วนของรอบระยะเลาการฝึกประสบการณ์ของโครงการสหกิจจะใช้เวลามากกว่าและมีการประเมิน
เป็นคะแนนที่นับหน่วยกิต  ซึ่งการฝึกงานมีรอบระยะเวลาสั้นกว่าและไม่นับเป็นหน่วยกิต  อย่างไรก็ตามคณะได้มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารแหล่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นิสิต (3.1-3-4)  เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกแหล่งฝึก
ประสบการณ์ที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ก่อนการออกฝึกปฏิบัติงานคณะมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา (3.1-
3-5) จัดโดยคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของคณะ  เพื่อให้นิสิตได้รับแนวทางปฏิบัติและข้อควรระวัง  
ตลอดจนเทคนิคการเตรียมตัวก่อนฝึกงานและระหว่างการท างาน  เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2553  มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม  
27  คน  ณ  ห้องสว่างแดนดิน  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการสหกิจศึกษา  และนิสิตรุ่นพี่ที่ผ่านการฝึกงานมาแล้ว   
 และในรอบปีการศึกษา 2553  คณะไดส้่งเสริมและสนบัสนนุให้นิสิตน าผลงานจากการฝึกงานในโครงการสหกิจ
ศึกษาเข้าประกวดจ านวน  2  โครงการ ดังนี ้
  (1)  นางสาวพนิดา  รัตนโสภา  นิสิตสาขาการจัดการ  ชั้นปีที่ 4  ฝึกปฏิบัติงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์  
ส านักงานใหญ่ (รัชโยธิน)  น าโครงงานเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Contest 2011)  จัด
โดย  สหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่  5  เมษายน  2554  ณ  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  

http://fartmang.csc.ku.ac.th/
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พลาซ่า  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับรางวัลดีเลิศ  ประเภทโครงงานสหกิจศึกษา  กลุ่มสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และการ
จัดการ (3.1-3-6) ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพนิสิตคณะ ศว. ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจดีเลิศ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
  (2)  นายธีรพงศ์  ไชยงค์  นิสิตสาขาวิชาการตลาด  ชั้นปีที่ 4  ฝึกปฏิบัติงานที่บริษัทโชคชัย  แรนซ์รี
สอร์ท  จ ากัด  น าโครงงานเข้าร่วมประกวดนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโดย  ศูนย์
ประสานงานสหกิจศึกษา  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2554  ณ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น  อันดับ 3 (3.1-3-7) ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพนิสิตคณะ ศว. ได้รับรางวัลสหกิจดีเด่น อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 นอกจากโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวิชาชีพข้างต้น  เมื่อใกล้สิน้ปีการศึกษา 2553  
คณะได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชัน้ปทีี่ 4 (3.1-3-8) โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะการสมัคร
งานและการศึกษาต่อ  ตลอดจนแนะน าการปฏิบัติตนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม จัดโดยฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ  เมื่อ
วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554  ณ  ห้องระพีสาคริก  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวนทั้งสิ้น  131  
คน  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.16 
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 3.2  ในรอบปีการศึกษา 2553 คณะมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  ระดับสาขาวิชา  
จ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ (3.1-3-9) ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวิชาชีพระดับสาขาวชิา 
ล ำดับที ่ สำขำวิชำ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันที่ด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 

1. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การส ารองที่พัก 

18  มิ.ย. 53 43 คน/3.80/ดี 

2. การบัญช ี แนะความรู้สู่เสน้ทางสาย
วิชาชีพการบัญชีกับพี่
บัณฑิต  ครั้งที่ 4 

2 ก.ค. 53 317 คน/4.04/ดี 

3. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ประกวดทักษะในการ
ให้บริการงานโรงแรม 

16  ส.ค. 53 200 คน/4.08/ดี 

4. การจัดการ เปิดโลกทางธุรกิจ 16-20 ส.ค. 53 77 คน/4.76/ดีมาก 
5. สังคมศาสตร ์ ทัศนศึกษาดูงานศาล 25 ส.ค. 53 60 คน/4.18/ดี 
6. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ศึกษาดูงานแหล่งส าคัญ

ของประเทศไทย 
26-29 ส.ค. 53 47 คน/4.23/ดี 

7. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและ
การเงิน 

ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์
จังหวัดสกลนคร 

3 ก.ย. 53 56 คน/4.29/ดีมาก 

8. สังคมศาสตร ์ ศึกษาดูงานทางสังคม
และวัฒนธรรมวิชามรดก
อารยธรรมโลก 

4  ก.ย. 53 75 คน/4.17/ดี 

9. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ศึกษาดูงานการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

10-13 ม.ค. 54 33 คน/4.46/ดีมาก 

10. การตลาด เปิดมุมมองโลกธุรกิจและ
การวิจัยของนักการตลาด
รุ่นเยาว ์

1-5 ก.พ. 54 33 คน/4.67/ดีมาก 

11. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ศึกษาดูงานระดับ 5 ดาว
ในประเทศไทย 

5 ก.พ. 54 41 คน/4.47/ดีมาก 

12. การบัญช ี บัญชีตีแตกแหวก 9 
ประเด็น 

5 ก.พ. 54 246 คน/4.27/ดีมาก 

13. การจัดการ อบรมการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft 
Excel 2003/2007 

5 ก.พ. 54 90 คน/3.86/ดี 

14. การตลาด ก้าวแรกนักการตลาด  
คร้ังที่ 9 

13 มี.ค. 54 92 คน/4.36/ดีมาก 
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ข้อที่ 4  การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการ
ด าเนินการในรอบปีการศึกษา 2553    ด้วยการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดเก็บไว้ในรูปแบบ
ไฟล์ Excel ที่ได้มาจากการกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (3.1-4-1)  ซึ่ง
ฐานข้อมูลดังกล่าวท าให้คณะสามารถจัดส่งจดหมายข่าวฟ้าใสนนทรีอีสาน (3.1-4-2)  ผ่านทาง e-mail address ของศิษย์
เก่าได้  โดยในปีการศึกษา 2553 คณะได้จัดส่งจดหมายข่าวให้แก่ศิษย์เก่ารวม 3 ฉบับ  ซึ่งเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของคณะรายสามเดือน  โดยได้ด าเนินการเป็นปีที่ 2  ฉบับที่ 1  ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม  2553  ฉบับที่ 2  ช่วง
เดือนเมษายน-มิถุนายน  2553  ฉบับที่ 3  ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2553  นอกจากนี้คณะได้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ศิษย์เก่าผ่านช่องทาง facebook ในระบบอินเตอร์เน็ต  โดยฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ  จัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและ
เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าสามารถให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับพันธกิจของคณะได้จากช่องทางนี้ (3.1-4-3) นอกจากนี้ในวันซ้อมย่อย
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของทุกปีการศึกษา  คณะได้จัดกิจโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิต ศว.  ครั้งที่ 9 เมื่อ
วันที่ 3  กรกฎาคม  2553  ณ  อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (3.1-4-4) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่
เป็นบัณฑิตใหม่  ได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกันโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 498 คน   
ในส่วนของโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ (3.1-4-5) โดยเชิญศิษย์เก่า
ของโครงการฯ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และปราบการณ์ที่ดีกับนิสิตปัจจุบัน  และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตปัจจุบันกับศิษย์เก่า   
 

ข้อที่ 5  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  คณะได้ด าเนินงานโดยผ่านทางช่องทาง 
facebook ในระบบอินเตอร์เน็ต (3.1-5-1)  โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ  ท าหน้าที่ addmin หรือผู้
ประสานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ  นอกจากนี้คณะมีชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  ประธานชมรมได้แก่นายวีรเทพ  สุดแดน ได้ให้ค านิยมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณะไว้ในหนังสือ 10 ปี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (3.1-5-2)  อีกทั้งเมื่อวันที่  14  พฤษภาคม 2554  ชมรมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดประชุมสัมมนาศิษย์เก่าขึ้น  ณ  ห้องประชุม  
ชั้น 2  อาคารสถานพยาบาล  ซึ่งในการประชุมนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหารวิทยาเขตและศิษย์เก่าจากคณะวิชาทั้ง 3 คณะ 
รวมถึงนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงไว้กับวิทยาเขตและคณะวิชา 
(3.1-5-3)  
 

ข้อที่ 6  คณะมีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1-3 ของตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ดังนี้ 
6.1  การประเมินผลการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต  คณะได้มอบหมายให้ฝ่ายวชิาการ

ด าเนินการประเมินผลความพงึพอใจที่มีต่อระบบอาจารยท์ี่ปรกึษาของนิสิตคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2553  ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.26  อยู่ในระดับดีมาก (3.1-6-1) 

6.2  การประเมินผลการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  คณะได้มอบหมายทางสาขาวิชาการจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการ  โดยผลการประเมินในภาพรวมของคณะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54  อยูใ่นระดับด ี(3.1-6-2) 

6.3  การประเมินกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  ในระดับคณะปรากฏไว้ในเอกสาร
สรุปผลการด าเนินโครงการสหกิจศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2553 (3.1-6-3)  ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะกรรมการด าเนิน
โครงการสหกิจศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2553  และเอกสารสรุปผลการฝึกงานนิสิต  ประจ าปีการศึกษา 2553 (3.1-6-4) 
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการด าเนินงานฝึกงานนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2553   



 

66 
 

ข้อที่ 7  หลังจากที่ทางคณะได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ในรอบปีการศึกษา 2553  แล้ว
นั้น  คณะได้น าบทสรุปผลการประเมินการให้บริการในด้านต่าง ๆ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  วาระเพื่อพิจารณาที่ 4.3 เรื่อง  พิจารณาปรับปรุงการให้บริการให้ค าปรึกษาและการบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารแก่นิสิต  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2554  ณ  ห้องพรรณนานิคม  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3.1-7-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 ส าเนาเอกสารแสดงข้อมูลประวตัินิสิตจากระบบสารสนเทศของ มก.ฉกส. 
3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ปีการศึกษา 2553 
3.1-1-3 ส าเนาเอกสารแสดงการจัดสัดสว่นอาจารย์ทีป่รึกษาต่อนสิิต  ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.1-1-4 แบบฟอร์มค าร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3.1-1-5 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาและแบบให้คะแนนการสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา 
3.1-1-6 ส าเนาเอกสารขออนุมัติจัดโครงการคลีนิควิชาการเสริมศักยภาพการเรียนรู้นิสิต 
3.1-1-7 ส าเนาเอกสารสรปุโครงการสัมมนาอาจารย์  เรื่อง  ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2548 
3.1-1-8 ส าเนาสรุปโครงการอาจารย์ทีป่รึกษาพบนสิิต  ประจ าภาคตน้  ปีการศึกษา 2553 
3.1-1-9 ส าเนาสรุปโครงการอาจารย์ทีป่รึกษาพบนสิิต  ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2553 
3.1-2-1 หน้าเว็บเพจที ่URL http://fartmang.csc.ku.ac.th และเวบ็เพจของ MBA  
3.1-2-2 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ จ านวน 6 จุด 
3.1-2-3 ภาพการให้บริการมุมพักผ่อนเพื่อการเรียนรู้ Edutainment Learnning Conner 
3.1-3-1 คู่มือแผนการเรียนทั้ง 4 หลักสูตรของคณะ 
3.1-3-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 

http://fartmang.csc.ku.ac.th/
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3.1-3-3 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานฝึกงานนิสติ 
3.1-3-4 ส าเนาเอกสารแสดงข้อมูลแหล่งการฝึกงานนิสิต 
3.1-3-5 ส าเนาเอกสารสรปุโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา 
3.1-3-6 เอกสารแสดงการได้รับรางวัลดีเลิศจากสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
3.1-3-7 เอกสารแสดงการได้รับรางวัลนสิิตสหกิจศึกษาดีเด่น อันดบั 3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3.1-3-8 แฟ้มเอกสารสรุปโครงการปีงบประมาณ 2553 และ 2554 
3.1-4-1 เอกสารข้อมูลทะเบียนศิษย์เก่าของชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
3.1-4-2 จดหมายข่าวฟ้าใสนนทรีอีสาน ทั้ง 3 ฉบับ (1 ม.ค. – ก.ย. 53) 
3.1-4-3 เอกสารจากเว็บเพจบน facebook ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
3.1-4-4 เอกสารสรุปโครงการสานสัมพนัธ์ ศว.  คร้ังที่ 9 (3 ก.ค. 53) 
3.1-4-5 เอกสารโครงการต้อนรับน้องใหม่โครงการปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) 
3.1-5-1 เอกสารจากเว็บเพจบน facebook ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
3.1-5-2 หนังสือ 10 ปี คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการ 
3.1-5-3 ส าเนาเอกสารสรปุโครงการประชุมศิษย์เก่านนทรีอีสาน 
3.1-6-1 เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาของนิสติ  

ปีการศึกษา 2553 
3.1-6-2 เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการนิสิตในด้านตา่ง ๆ ของนสิิต  

ปีการศึกษา 2553 
3.1-6-3 เอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 
3.1-6-4 เอกสารสรุปผลการด าเนินงานฝกึงานนสิิต ปีการศึกษา 2553 
3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  ครั้งที่ .../2554 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติทุกด้าน 
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 

5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค ์
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
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-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/มหาวิทยาลยั 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 

ผลกำรด ำเนินงำน   
 ในรอบปีการศึกษา  2553  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  มีผลการด าเนินงานเก่ียวกับระบบและกลไก
การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต  ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบง่ชี้ที่ 3.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 

ข้อที่ 1  การจัดท าแผนพัฒนานิสิตของคณะ  ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2553 (3.2-1-1)  หน้าที่ 23-
28 โดยคณะก าหนดแผนพัฒนานิสิตเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (3.2-1-2)   
และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ทั้ง  5  ด้าน ดังนี้  

1)  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
2)  ด้านความรู้ 
3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทั้งนี้  คณะมีการก าหนดแผนงานการพัฒนานิสิตทัง้ในประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  ที่เน้นภารกิจด้านการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานิสิต  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ที่เน้นภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแผนปฏิบัตงิานด้านการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานิสิต รวมถึงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ป ี2553 
ประเด็นยุทธศำสตร/์แผนงำน กิจกรรม/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ   
แผนงานจัดการเรียนการสอน 1 1 
แผนงานพฒันานิสติ ตามกิจกรรม 5 ด้านคือ    

1. กิจกรรมวิชาการและวิชาชพี 30 30 
2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมคุณภาพ  3 3 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  2 2 
4. กิจกรรมนันทนาการ  11 11 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 37 37 

แผนงานการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  4 4 
แผนงานการพฒันาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  3 3 
รวม 91 91 
ที่มาของข้อมูล:  แผนปฏิบตัิงานประจ าปี 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หน้า 16 และ 20 
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ข้อที่ 2  การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  คณะมีการด าเนินการดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

2.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนิสิต (3.2-2-1) จัดโดยฝ่ายกิจการ
นิสิตและประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 22-26  พฤศจิกายน 2553  กลุ่มเป้าหมายคือนิสิตทุกชั้นปี โดยการด าเนินการให้
ความรู้ใช้รูปแบบการบรรยายและอภิปราย จ านวน 4 วันๆละชั้นปี  โดยล าดับตามชั้นปี  ผลการด าเนินงานมีนิสิตเข้าร่วม
จ านวนทั้งสิ้น  522  คน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  3.99  อยู่ในระดับดี   
 2.2  โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพนิสิต  ครั้งที่ 1  (3.2-2-2)  ซึ่งเป็นร่วมมือระดับคณะวิชาทั้ง  3  
คณะของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  โดยร่วมมือสร้างเครือข่ายด้าน
การประกันคุณภาพกับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ระหว่างวันที่  29-30  
มกราคม  2554  ณ  โครงการส่งน้ าชลประทาน  อุทยานห้วยเดียก  จังหวัดสกลนคร  กลุ่มเป้าหมายเป็นคณาจารย์และผู้น า
นิสิตในระดับคณะวิชา  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพส าหรับอาจารย์และนิสิตในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต  กิจกรรมในโครงการเน้นการ
สร้างเครือข่ายนิสิตและอาจารย์  รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพและแนวทางการจัด
กิจกรรมคุณภาพส าหรับนิสิต  รวมถึงการฝึกปฏิบัติการการเขียนโครงการกิจกรรมนิสิตที่มีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น  
38  คน โดยเป็นการด าเนินการร่วมกันครั้งแรก ในรอบปีการศึกษา 2553  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็น
เจ้าภาพ  และในปีการศึกษา 2554  ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  รับเป็นเจ้าภาพต่อไป   
 

ข้อที่ 3  การส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมนิสิต  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  ได้ด าเนินการแบ่งเป็น  2  ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  การจัดกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะมีกลไกการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตทั้งในระดับสโมสร
นิสิตและระดับสาขาวิชา  โดยเน้นให้นิสิตมีการวางแผนงานการจัดกิจกรรมให้ครบ  5  ประเภท ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
ที่ 3.2 รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการด าเนินการ  ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2553  คณะมีผลการจัดกิจรรมนิสิตครบถ้วน
ในทุกด้าน รวมจ านวนทั้งสิ้น 43 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ (3.2-3-1) 
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ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ ปี 2553 
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 นอกจากนี้  คณะมีความภาคภมูิใจกับนิสิตทีไ่ด้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  โดยในรอบปี
การศึกษา 2553  นิสิตของคณะมีโครงงานทีไ่ด้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

  

(1) รางวัลโครงการดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม The Best 1 Season 2 โดยนิสิตสาขาวิชา
การตลาด และรางวัลโครงการดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม KUWIN 67  โดยนิสิตสาขาวิชาการจัดการ จากการเข้าร่วม
การแข่งขันโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจ าปี 2553 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2553 ณ 
อาคาร 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพมหานคร ดังภาพต่อไปนี้ (3.2-3-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพนิสิตคณะ ศว.  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ “โครงการต้นกลา้สีขาว ประจ าปี 2553” 
  

(2) ได้รับรางวลัชนะเลิศอันดบั 1   รองชนะเลิศอันดบั 1   รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 
รวม  4  รางวัล  โดยนสิิตจากสาขาวชิาการบัญชี ได้เข้าร่วมกิจกรรม RD Camp Season 4 ซึ่งจัดโดยกรมสรรพกร  
ระหว่างวันที ่14 - 20 ตุลาคม 2553   ซึ่งมนีิสิตสาขาการบัญชี  คณะ จ านวน  8 คน มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี ้  
โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีในหัวข้อต่างๆ  การWorkshop การศึกษาดูงานที่โครงการพระราชด าริเขาหินซ้อน 
การมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆ และกิจกรรมที่ส าคัญที่สดุก็คือการประกวดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ ์ ใน
รูปแบบ Poster มุ่งสื่อสารไปยงัผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบภาษีให้เข้าสู่ระบบ  และได้ร่วมสง่ผลงาน ดัง
ภาพต่อไปนี้ (3.2-3-3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพนิสิตคณะ ศว. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันผลงานในโครงการ RD Camp’4 
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(3)  สาขาวชิาการบัญชี คณะศลิปศาสตร์และวทิยาการจัดการ ได้ส่งนสิิตเข้าร่วมประกวดแผนงาน
โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด กิจกรรมเมืองไทย Smile Society คร้ังที่ 4 
ภายใต้แคมเปญ เมืองไทย Pass the Smile Forward โครงการนี้จะเนน้การท ากิจกรรมสง่ต่อความรักและรอยยิ้มผ่าน
กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องเสือป่า ชั้น 3 หอประชุมเมืองไทยประกันชวีิต 
อาคารเมืองไทยประกันชีวิต โดยสาขาวชิาการบัญช ี ไดส้่งนสิิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจ านวน 2 ทีม และขอแสดงความ
ยินดีกับนสิิตทั้ง 2 ทีมที่ได้รบัรางวัลดังภาพประกอบต่อไปนี้ (3.2-3-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพนิสิต คณะ ศว.  คว้ารางวัลในการแข่งขันเมืองไทย Smile Society ครั้งท่ี 4 
 

1. รางวัลชนะเลิศ ทีมบัญชีขนัอาสา สมาชิกในทีมประกอบดว้ย นายสุรวุฒิ ใยค าโพด นายจฑุา 
โกพลรัตน์ นายนวพล จ าปาจันทร์ นายฉัตรชัย แก้วบุดตา และนายณรงค์ศักดิ์ วังทะพันธ์ 

2. รางวัลรองชนะเลิศ ทีมคิดดี สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายวสันต์ สุรภีร์ นางสาวกนัย์ศญา
กรณ์ ค าดวง นางสาวดลญา ปูส่งัข์ นางสาวสุจิตรา แนบชดิ และนางสาวสุภาภรณ์ แถลงศรี 

ส่วนที่ 2  คณะมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตระดับปริญญาโทในโครงการปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 3.2  โดยเน้นให้นิสิตมีการวางแผนและติดตาประเมินผลการ
จัดกิจกรรมเพื่อการประกันคุณภาพ  ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2553  โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มีผลการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิต รวม  3  โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

(1)  โครงการสัมมนา เรื่อง ธรรมะกับการบริหารธุรกิจ (3.2-3-5)  โดยได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า
พระอาจารย์สุธรรม  สุธัมโม  เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่  จังหวัดสกลนคร  เป็นพระวิทยากรพิเศษ  โดนเน้นการให้หลักธรรม
กับการด าเนินธุรกิจ  จัดโดยนิสิตโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รุ่นที่ 8  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2554  ณ  
ห้องระพี สาคริก  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจ านวน  341  คน  ผลการประเมินความเข้าใจในเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 
โครงการนี้จัดอยู่ในประเภททักษะทางวิชาการและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

(2) โครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MAB)  รุ่นที่ 10 (3.2-3-6) 
จัดขึ้นโดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะแนวทางการศึกษา  รวมถึงการสรา้งความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยเน้นให้นิสิตเปน็ผู้พร้อมด้วยคุณภาพทางวิชาการและคุณธรรมจรยิธรรม เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  
2554  ณ  ห้องเฟื่องฟ้า  ชั้น 4  อาคารบริหาร 
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(3) ในงานพิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2553 (3.2-3-7) นิสิตโครงการ MBA ได้จัดท าพานพิธีเพื่อ
ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์  ในงานพิธีไหว้ครู  ประจ าปี 2553  เมื่อวันที่  3  กรกาคม  2553 ณ  หอประชุมวิโรจ  อิ่ม
พิทักษ์  อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย 

ข้อที่ 4  การสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทั้งภายในคณะหรือมหาวิทยาลัย  และระหว่างคณะ
หรือมหาวิทยาลัย  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้ด าเนินการผ่านโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพนิสิต  ครั้งที่ 
1  (3.2-4-1)  ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับคณะวิชาทั้ง  3  คณะของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  และคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  โดยร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพกับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยนครพนม  ระหว่างวันที่  29-30  มกราคม  2554  ณ  โครงการส่งน้ าชลประทาน  อุทยานห้วยเดียก  จังหวัด
สกลนคร  กลุ่มเป้าหมายเป็นคณาจารย์และผู้น านิสิตในระดับคณะวิชา  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพส าหรับอาจารย์และนิสิตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิต  กิจกรรมในโครงการเน้นการสร้างเครือข่ายนิสิตและอาจารย์  รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพและแนวทางการจัดกิจกรรมคุณภาพส าหรับนิสิต  รวมถึงการฝึกปฏิบัติการการเขียนโครงการกิจกรรมนิสิต
ที่มีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น  38  คน โดยเป็นการด าเนินการร่วมกันครั้งแรก ในรอบปีการศึกษา 2553  ซึ่งคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพ  และในปีการศึกษา 2554  ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร  รับเป็นเจ้าภาพต่อไป   

ข้อที่ 5  การติดตามประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนิสิตของคณะ  ได้ก าหนดให้
ผู้ด าเนินโครงการกิจกรรมนิสิตจัดท าข้อเสนอโครงการที่ระบุชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์  รูปแบบ  รวมถึงตัวบ่งชี้เพื่อการ
ประเมินความส าเร็จให้ชัดเจน (3.2-5-1)  และต้องรายงานผลการด าเนินการเมื่อแล้วเสร็จ  โดยจะต้องระบุผลความส าเร็จ
ของโครงการให้ชัดเจน  เช่น  ค่าร้อยละของผู้เข้าร่วมหรือค่าเฉลี่ยรวมในคะแนนระดับ 5 คะแนน ดังรายละเอียดตามตาราง 
แสดงข้อมูลผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี 2553 

ข้อที่  6  คณะมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม  โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะ (3.2-6-1)    ประชุมสรุปแนวทางการปรับปรุงซึ่งในปีการศึกษา 2553 ที่ประชุมคณะ
คณะกรรมการกิจการนิสิต (3.2-6-2)  มีความเห็นชอบให้มีการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมนิสิตของคณะโดยให้จัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือประเด็นที่ต้องปรับปรุง  และก าหนดเป็นปฏิทินกิจกรรมของคณะ  เพื่อลดปัญหาความซ้ าซ้อนของ
ประเภทกิจกรรมและทบทวนการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต  รวมถึงแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของนิสิตใน
กิจกรรมระดับคณะให้มากกขึ้น เมื่อวันที่   30  พฤษภาคม  2554  ณ  ห้องพรรณนานิคม  อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (3.2-6-3) นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการจัดสัมมนาผู้น านิสิตของคณะ  เพื่อประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการ
จัดกิจกรรมนิสิต  โดยให้ด าเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2554 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 6 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.2  6 ข้อ  5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.2  6 ข้อ  5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 แผนปฏบิัติงานประจ าปี 2553 
3.2-1-2 แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) 
3.2-2-1 เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนสิิต 
3.2-2-2 เอกสารโครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพนิสิต  คร้ังที่ 1   
3.2-3-1 เอกสารสรุปโครงการจากแฟ้มสรุปโครงการปีงบประมาณ 2553 และ 2554 
3.2-3-2 เอกสารสรุปผลนสิิตได้รับรางวลัในโครงการกรุงไทยตน้กล้าสีขาว  
3.2-3-3 เอกสารสรุปผลนสิิตได้รับรางวลัในโครงการ RD Camp ปีที่ 4 
3.2-3-4 เอกสารสรุปผลนสิิตได้รับรางวลัในโครงการเมืองไทย Smile Society คร้ังที่ 4 
3.2-3-5 เอกสารสรุปผลโครงการสัมมนาเร่ือธรรมะกับธุรกิจ โครงการ MBA 
3.2-3-6 บันทึกขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการ MBA รุ่นที่ 10 พร้อมก าหนดการ 
3.2-3-7 เอกสารสรุปผลโครงการพิธไีหวค้รู  ประจ าปี 2553 (ฝ่ายกิจการนิสิต สขส.) 
3.2-4-1 เอกสารโครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพนิสิต  คร้ังที่ 1   
3.2-5-1 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการกิจกรรมนิสิตของคณะและตารางสรุปโครงการปี 53-54 
3.2-6-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
3.2-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 

3/2554  วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 
3.2-6-3 ปฏิทินกิจกรรมนิสิต  ปีการศึกษา 2554 พร้อมภาพการประชุม 30 พ.ค. 54 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดบัปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง 
 4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
 5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน   
ในรอบปีการศึกษา 2553  คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้อที่ 1  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-3-1)  ซึ่งการได้มาของอาจารย์ที่ปรึกษา  พิจารณาจากที่ประชุม

สาขาวิชาหรือคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยมอบหมายให้ดูแลนิสิตทั้งทางด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  
ซึ่งทางคณะได้ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิตที่เหมาะสม  โดยเฉลี่ยจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษา  1  ท่านต่อนิสิต
จ านวน  30  คน  มีระบบการช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด  โดยนิสิตที่ต้องการรับค าปรึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้หลาย
ช่องทาง  เช่น  ที่ห้องท างานในเวลาราชการ  ทางโทรศัพท์  ทางระบบออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น  

ข้อที่ 2  การจัดเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  คณะได้
จัดเตรียมแฟ้มสะสมงานส าหรับการให้ค าปรึกษานิสิตให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน (3.3-2-1)  โดยในแฟ้มสะสมงาน
ประกอบไปด้วยคู่มือการให้ค าปรึกษา คู่มือแผนการเรียนตามหลักสูตร   ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ระเบียบข้อปฏิบัติ  ประกาศต่าง ๆของมหาวิทยาลัย  แบบฟอร์มส าหรับการให้ค าปรึกษา  คู่มือแสดงขั้นตอนการให้บริการ
นิสิตของคณะ  ระบบการบริการกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ฯลฯ 

ข้อที่ 3  การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา  คณะได้ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชาจัดการประชุมใน
ระดับสาขา (3.3-3-1)  และกรณีมีประเด็นที่ต้องแก้ปัญหาให้กับนิสิตสามารถน าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ (3.3-3-2) หรือที่ประชุมอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  (3.3-3-3)  ซึ่งมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอไม่
น้อยกว่า 2 คร้ังต่อภาคการศึกษา 

ข้อที่ 4  ในปีการศึกษา 2553  คณะได้มีการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษาต่อไป  ซึ่งในปีการศึกษา 2553  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ  มีผลการประเมินที่ได้จากความคิดเห็นของนิสิตในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
(3.3-4-1)    โดยฝ่ายวิชาการของคณะเป็นผู้ด าเนินการและได้จัดท ารายงานผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ครั้งที่  4/2554  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2554  ณ  ห้องพรรณนานิคม  
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ข้อที่ 5  ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่  27  
พฤษภาคม  2554  ได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยในปีการศึกษา 2554  มอบหมายให้
สาขาวิชาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตและมีความพร้อมต่อการให้ค าปรึกษานิสิต (3.3-5-1)  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.3  5 ข้อ  5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา  ปีการศึกษา 2553 พร้อมรายละเอียดแสดงสัดส่วนอาจารย์ต่อนสิิต 
3.3-2-1 แฟ้มสะสมงานอาจารย์ทีป่รึกษาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
3.3-3-1 รายงานการประชุมสาขาวิชาการจัดการ, การตลาด, การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  และการ

บัญชี  รอบปีการศึกษา 2553 
3.3-3-2 แฟ้มรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการ รอบปี

การศึกษา 2553 
3.3-3-3 แฟ้มรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ รอบปีการศึกษา 

2553 
3.3-4-1 เอกสารสรุปโครงการประเมินผลระบบอาจารย์ทีป่รึกษา ปีการศึกษา 2553   
3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศว.  คร้ังที่ 4/2554  (27 พ.ค. 54) 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.96 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.96 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  

ตารางสรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมิน
ตำม

เป้ำหมำย    2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ  กรรมกำร คณะ กรรมก
ำร 

คณะ กรรม
กำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพ
ธ ์ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำ
ร 

 ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้       0.00 3.96 3.96 3 3 

4.1 ระบบและ
กลไกการ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 0 7 7 7  7  0.00 5.00 5.00 / /  

4.2 ระบบและ
กลไกการ
จัดการความรู้
จากงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 0 6 6 6  6  0.00 5.00 5.00 /   / 

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย
ประจ า 

สัด 
ส่วน 

14430
00 

30062.
50 

1469600 28261.
54 

1469600 28261.
54 

25,000  25,000
  

2.004 1.88 1.88 /   / 

48 52 52 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ 

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น

ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด

ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีการศึกษา 2533 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ดังต่อไปนี้  
ข้อที่ 1  คณะมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 
1.1 คณะมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนของคณะวิชาสอดคล้องกับแผนงาน

และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ เช่น มีแผนงานวิจัย คือแผนปฏิบัติงานประจ าปี (4.1-1-1) ฝ่ายวิจัยที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554)(4.1-1-2) ของคณะที่มีการก าหนด พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ 
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ได้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานทางด้านการวิจัย โดยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
วิจัยประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งมีหน้าที่ วางแผนงาน ติดต่อประสานงานและด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานวิจัยของคณะ และงานอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย (4.1-1-3) และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่อาจารย์
ดังต่อไปนี้  
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 ในรอบปีงบประมาณ 2553 มีการจัดสรรทุนวิจัยจากภายในคณะและภายนอกคณะ ดังต่อไปนี้  (4.4-1-4) 
   1 ) โครงการวิจัยที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้กับอาจารย์และบุคคลากรท าวิจัย ในปี
การศึกษา 2552 ได้รับอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,249,600  บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

โครงกำร งบประมำณ ผู้วิจัย 
1. การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนา
ศูนย์รวมจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์OTOP จังหวัด
สกลนคร 

30,000 อ.กันยารัตน ์สุขะวัธนกุล 
 

2.การพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและการใช้ tense ของนิสิต 
ด้วยกลวิธีการตั้งค าถาม 

30,000 อ.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ 

3.ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน กรณีศึกษา บ.เชียงเครือ ต.
เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 

30,000 อ.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา 

4.การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
ข้าว กรณีศึกษา บ.หนองหอย ต.เชียงเครือ อ.
เมือง จ.สกลนคร 

60,000 อ.วรวิทย์ กุลตังวัฒนา 

5.ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์การ และความพึงพอใจในการท างานของ
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

60,000 ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา 

6.การศึกษากระบวนการโลจิสติกส์โรงสีข้าว 
จังหวัดสกลนคร กรณศึกษา บริษทัโรงสีศรี
สกลค้าข้าว จ ากดั 

30,000 อ.อรอุมา แตปรเมศามัย 

7.การศึกษาสภาพตลาดผักในเขตเทศบาล
เมืองจังหวัดสกลนคร 

30,000 อ.ฐิตาวรรณ อินสะอาด 

8.การบริหารจัดการศูนยร์วมและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ OTOP จังหวัดสกลนคร 

30,000 อ.จาริตา  หินเธาว ์

9.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนใน 
อ.เมือง จ.สกลนคร 

50,000 อ.ธีรนันท์ แตงนิ่ม 

10.การบริหารลูกหนี้และการควบคุมภายใน
ส าหรับกองทุน หมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุน
หมู่บ้านเชียงเครือ 

42,500 อ.นันทิยา  พรมทอง 

11.อัตลักษณ์และการปรับตัวของนิสิตมสุลมิ
ในรั้วมหาวิทยาลยั: ศึกษากรณี มก.ฉกส. 

50,000 อ.วรเมธ  ยอดบุ่น 

12.อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสาย
ผู้สอนในสถาบันอดุมศึกษา 

70,000 อ.ดร.วัชรพงษ์ อินทร์วงศ์ 
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โครงกำร งบประมำณ ผู้วิจัย 
13.การประยุกต์ต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อ
ค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตโครงการปรญิญา
บริหารธรุกิจ (MBA)ภาคพิเศษ มก.ฉกส 

25,000 อ.ขวัญชนก วงศ์แพงสอน 

14.ความพร้อมของชุมชนและผลติภัณฑ์ 
กรณีศึกษาผลติภณัฑ์ผา้ขาวม้า 

70,000 อ.มนทิรา จิตตืวิบลูย ์

15.ผลของการฝึกหะฐะโยคะที่มตีอ่
สมรรถภาพทางกาย สุขภาวะและระดับ
ความเครยีดของผู้ต้องขังหญิงในเรอืนจ า
จังหวัดสกลนคร 

70,000 อ.ฉลองชัย ม่านโคกสงู 

16.ภาพลักษณ์ในอุดมคติและความเป็นจริง
ของนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบล
ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

50,000 อ.นิรันดร์ ทรงนิรันดร ์

17.ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดสกลนคร 

42,100 อ.ปรัชญา งามจันทร ์

18.การออกก าลังกายและรับรูรู้ปร่างของนิสิต 
มก.ฉกส 

50,000 อ.อ านวย ตันพานิชย ์

19.การประเมินผลสมัฤทธ์ิของเครือ่งมือเตือน
ภัยทางการเงินท่ีใช้กับสหกรณ์การเกษตร ใน
จังหวัดสกลนคร 

40,000 อ.กุลนาถ ภูธรโคตร 

20.ศักยภาพและความพร้อมที่เอื้อต่อการเป็น
หมูบ้านท่องเที่ยวหัตถกรรมของชุมชน
โดยรอบ มก.ฉกส. 

35,000 อ.ชลธิชา พจน์สนุทร 

21.พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์: กรณีศึกษาประเพณีบญุผะเหวดกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต าบลเชียง
เครือ 

50,000 อ.เตชทัช คลายโศกก์ 

22.วิจัยหลักสตูรบริหารธรุกิจ สาขาการ
จัดการโรงแรมและท่องเที่ยวต่อการเรยีนการ
สอน ณ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจังหวัด
สกลนคร 

45,000 อ.ปัททมาฆะ อินธิแสง 

23.การศึกษาเปรียบเทียบค าหลาย
ความหมายในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: 
กรณีศึกษาค าวา่ เสีย และ lose 

30,000 อ.วราภรณ์ พ่วงบุตร์ 

24.การเพิ่มมลูค่าของผลติภณัฑ์
เครื่องปั้นดินเผา บ้านปั้นหม้อ ต.เชียงเครือ อ.
เมือง จ.สกลนคร 

20,000 อ.วิจิตร เทิดบารม ี

25.สรรพนามในภาษาไทยและอังกฤษ ช่ือ 30,000 อ.ดร.ธวัชชัย บุญจนัทร ์
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โครงกำร งบประมำณ ผู้วิจัย 
เรื่องภาษาอังกฤษ Pronoun in Thai and 
English 
26.การศึกษารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษใน
การให้บริการลูกค้าโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านนา
จอก จังหวัดนครพนม 

30,000 อ.กมลชนก แสนเมือง 

27.โครงการส ารวจความต้องการศึกษาต่อใน
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษภาคปกติของผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา 

50,000 อ.ฉลาด จักรพิมพ์ 

28.การจัดการโซ่อุปทาน ข้าวขาวดอกมะลิ 
105 

40,000 อ.อรอุมา แตปรเมศามัย 

29.สมาธิกับการจัดขจัดความเครียด : 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบนสิิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จ.สกลนคร และนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร 

20,000 อ.เตชทัช  คลายโศกก ์

30.โครงการวิจัย เร่ืองบทสู่ขวัญ 
วรรณกรรมจากพิธีกรรมสร้างพลังใจของ
กลุ่มชาติพนัธุ์ กะเลิง แห่ง 
เทือกเขาภูพาน 

40,000 อ.นฤมล ฟิตประยูร 

รวม 1,249,600   
 

             2) โครงการวิจัยที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้กับอาจารย์และบุคคลากรท าวิจัย ในปีการศึกษา 
2553ได้รับอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  220,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
31.การศึกษาความพร้อมและศักยภาพของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP  เพื่อส่งออก 
กรณีศึกษาข้าวฮางบา้นนาบ่อ อ.วาริชภูมิ 
จ.สกลนคร 

60,000 อ. วรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย 

32.ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าว
ฮาง กรณีศึกษา กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้าน
นาบ่อ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 

60,000 อ.วรวิทย์ กุลตังวัฒนา 

33.การก าหนดภาพลักษณ์และแนว
ทางการพฒันาตลาดการท่องเทีย่วของ
จังหวัดสกลนคร 

100,000 อ.พิมพ์อมร นิยมค้า 

รวม 220,000  
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ข้อที่ 2  คณะมีการบูรณาการงานวิจัยกับกระบวนการเรียนสอน ดังต่อไปนี้  
2.1 คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการได้สนับสนุนให้นิสิตท าโครงการวิจัย และสนับสนุนให้

นิสิตเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยในงานนิทรรศการงานวิจัย  “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 
2554” เมื่อวันที่ 28 – 5 กุมภาพันธ์ 2554  ผลงานวิจัยที่ได้น าเสนอ มีดังต่อไปนี้ (4.1-2-1) 

1) การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร 
2) โครงการเกลือสินเธาว์หมู่เฮายั่งยืน 
3) ผ้าย้อมสีย้อมใจ ชุมชนนาเพียงใหม่ยั่งยืน 
4) การสร้างสินค้ามูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามจังหวัดสกลนคร  

 

ข้อที่ 3  คณะมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ า 

3.1 คณะมีบุคลากรที่พร้อมต่องานวิจัย โดยคณาจารย์แต่ละท่านล้วนมีศักยภาพด้านการวิจัย เพราะคุณสมบัติการ
รับบุคคลเข้าท างานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสาย ก. หรือสายผู้สอนต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  ซึ่งล้วนต้อง
ผ่านการท าวิทยานิพนธ์ทั้งสิ้น ทั้งนี้  การด าเนินโครงการวิจัย ได้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัยไว้ในข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามแบบฟอร์มเสนอขอรับทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-3-1) 
นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดภาระงานในสัดส่วนงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน (4.1-3-2)  

3.2 คณะมีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยภายนอกคณะหรือที่มหาวิทยาลัยอื่น เห็นได้จากการ
ร่วมท าวิจัยระหว่างอาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา และ  อาจารย์ประจ าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท าวิจัยร่วมกันในหัวเรื่อง “ความรู้เรื่องโภชนาการและวิธีควบคุมน้ าหนักตัว
ของนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” (4.1-3-3) 

3.3 คณะได้ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ย วข้องแก่อาจารย์ โดยได้ก าหนด
จรรยาบรรณนักวิจัยตามที่คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติได้ก าหนด และประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของ
นักวิจัยทั่วไป (4.1-3-4) 
 

ข้อที่ 4  คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  คณะได้จัดสรรทุนวิจัย ในหมวดงบอุดหนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการประจ าปี ตามบันทึกที่ศธ.0513.40401/
ว 3286 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 53 (4.1-4-1) ซึ่งมีได้จัดสรรครอบคลุมทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการสนับสนุนวิจัยสาขาบริหารธุรกิจจ านวน 390,000 บาท  
2) โครงการสนับสนุนวิจัยสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน จ านวน 330,000 บาท  
3)โครงการสนับสนุนวิจัยสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 570,000 บาท   

  

ข้อที่ 5 คณะมีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยและกำรสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ในรอบปีการศึกษา 2553 คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรการฝ่ายวิจัย (4.1-5-1) ที่หน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายในคณะให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของคณะ  โดยในปีการศึกษา 2553  คณะสนับสนุนเงินวิจัย
จากแหล่งทุนภายในคณะเป็นเงินทั้งสิ้น 1,491,600 บาท นอกจากนี้คณะได้จัดหนังสือและวารสารสิ่งพิมพ์ (4.1-5-2) และ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานและรับฟังการน าเสนอผลงานการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(4.1-5-3) 
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ข้อที่ 6  คณะมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และ ข้อ 5 ดังต่อไปนี้  
 คณะจัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ โดยฝ่ายวิจัยได้จัดท าผลประเมินการ
ด าเนินงานด้านวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2553-2554 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินประจ าคณะศิลปะ
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 4/2554 วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554 (4.1-6-1) ซึ่งมีการประเมินผล ทั้งหมด 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ด้านงบประมาณเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย และด้านระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย  
จากการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ในเรื่องคณะมีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินการวิจัย และ
คณะจัดให้มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยอย่างเหมาะสม อาจารย์มีระดับความพึงพอใจปานกลางค่อนข้างน้อย และ
อาจารย์มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  
 

ข้อที่ 7 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร โดยฝ่ายวิจัยของคณะได้น าผลการประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 
4 และข้อ 5 เข้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่4/2554  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554  (4.1-7-1) โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบมอบให้ฝ่ายวิจัยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลและจุดที่ควรพัฒนาตาม
ผลประเมินที่ได้  โดยเฉพาะข้อเสนอที่คณะควรจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ และ
คณะควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัย 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.1  7 ข้อ  5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.1  7 ข้อ  5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

4.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2551-2555 
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 
4.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและฝ่ายบริการวิชาการประจ าปี 2554 
4.1-1-4 โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2553 
4.1-2-1 นิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554” 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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4.1-3-1 แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
4.1-3-2 ประกาศสภาพมหาวิทยาลัย เร่ืองมาตรฐานงานขั้นต่ า ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยา

เกษตรศาสตร์  
4.1-3-3 บันทึกที่ ศธ 0517.17/0034 ลว. 12 ม.ค. 2554 
4.1-3-4 จรรยาบรรณนักวิจัย คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 
4.1-4-1 แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
4.1-5-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
4.1-5-2 หนังสือและวารสารสิง่พิมพ์เก่ียวกับการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
4.1-5-3 ส าเนาบันทึกข้อความเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมวชิาการ 
4.1-6-1 ผลประเมินการด าเนนิงานดา้นวจิัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2553-2554 
4.1-6-2 รานงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2554  
4.1-7-1 รานงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2554 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้

เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
 4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก

หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  
 5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการจัดความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ดังต่อไปนี้   
ข้อที่ 1  คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้  

1.1  คณะได้ใช้แนวทาง  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ์ปฎิบัติอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้วิจัยเสนอขอรับการ
สนับสนุนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ซึ่งในปีการศึกษา 2553  
คณะสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์เพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (4.2-1-1) ดังนี้ 

1) อาจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา น าเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่
ยั่งยืนคร้ังที่ 2  เร่ือง ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว กรณีศึกษา บ้านหนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร  

2) อาจารย์จาริตา หินเธาว์ น าเสนอในการประชุมวิชาการคร้ังที่ 48 น าเสนอผลงาน ภาคบรรยาย เรื่องการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา 

3) อาจารย์กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล น าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ในการประชุมทางวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยประจ าปี 2553 เร่ือง ประสิทธิผลของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน สกลนคร โมเดล 

4) อาจารย์กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล Natural Dyed Cotton Fabrics From Lotus and Water Lily by Local 
Wisdom Methodology  ในงานการประชุมวิชาการบัวนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ 2553 และการประชุมวิจัยและพัฒนาบัว
ให้พืชเศรษฐกิจของชาติ ครั้งที่ 8 

5) ผศ. ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ปี 
2553 เร่ือง การศึกษาวิถีความคิดของชุมชนท้องถิ่นต่อการรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา : 
ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ มก.ฉกส. 

6) อาจารย์.ดร. เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ น าเสนอในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ว่าด้วย
เร่ืองการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (TESOL)เร่ือง “นวัตกรรมในการสอนและการเรียนภาษา” 

7) อ.ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ์ น าเสนอในการประชุมวชิาการ นเรศวรวิจัย คร้ังที่ 6 เร่ือง “ความพร้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเชียงเครือ” 

8) อาจารย์ฉลองชัยม่านโคกสูง น าเสนอในการประชุมวิชาการ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ผลของการฝึกระหะโยคะที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย สุขภาวะและระดับความเครียด
ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าจังหวัดสกลนคร  
  9) อาจารย์วรเมธ ยอดบุ่น อัตลักษณ์และการปรับตัวของนิสิตมุสลิม : กรณีศึกษา มก.ฉกส. น าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 1" "ฅน ค้า ข้าว ในกลุ่มน้ าโขง" ณ ม.อุบลราชธานี 

10) อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา น าเสนอ การประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3  ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประเทศไทยกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ปี 2015 การศึกษาต้นทุนและตอบแทน การปลูกข้าวนาปรังแบบหว่านเชิงพาณิชย์ การเลี้ยง
ปลาในกระชังธุรกิจ การเพาะเห็ดเพื่อเศรษฐกิจในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ  
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ข้อที่ 2  คณะมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ ดังต่อไปนี้ 

1) อาจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา เรื่อง การสร้างแบบฝึกทักษะรายวิชาหลักการบัญชี เรื่อง การ

วิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกรายการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร  ตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ฉบับพิเศษ 2553 (4.2-2-1) 

2) อาจารย์กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล และคณะ เรื่อง ความพึงพอใจของครัวเรื อนยากจนต้นแบบ 

และพลัง 3 ประสานที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการโครงการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาความยากจนสกลนครโมเดล 

ตีพิมพ์ เพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 

(4.2-2-2) 

3) อาจารย์กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล และคณะ เรื่อง ปัจจัยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตีพิมพ์ วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา

สังคมศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2556 (4.2-2-3) 

4) อ.ดร.อ านวย ตันพานิชย์ เร่ือง การพัฒนาแบบประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายของเด็กไทย 

ตีพิมพ์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬา (Journal of Sport Science and Technology) Volume 10 NO1, 

July, 2010 (4.2-2-4) 

5) อาจารย์.ดร. เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ น าเสนอในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
นานาชาติ ว่าด้วยเร่ืองการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (TESOL)เร่ือง “นวัตกรรมในการสอนและการเรียนภาษา” 

ข้อที่ 3   คณะได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย  เช่น สาขาบัญชี ได้ด าเนิน
โครงการวิจัย เรื่อง การบริหารลูกหนี้และการควบคุมภายในส าหรับกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านเชียงเครือ 
ทั้งนี้เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นได้น าส่งผลงานวิจัยให้แก่ประธานคณะกรรมการการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 1และ
หมู่ที่ 14 (4.2-3-2) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
 

ข้อที่ 4  คณะมีการก าหนดขั้นตอนวิธีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยคณะยึด
แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการวิจัยพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพานิชย์ (4.2-4-1) และระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัย พ.ศ. 
2541 (4.2-4-2) 
 

ข้อที่ 5  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (4.2-5-1) รับผิดชอบในการด าเนินการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์  ซึ่งในปีการศึกษา 2553  คณะมีการส่งเสริมเพื่อการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยจ านวน 4 
โครงการ (4.2-5-2) คือ  ประกอบด้วย 

1) อนุสิทธิบัตรผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากส่วนประกอบของบัวหลวงและบัวสาย  
2) ลิขสิทธิ์ผ้าคลุมไหล่สไบ “พฤกษาพรรณบัว ” 
3) ลิขสิทธิ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม ชื่อลาย “บัวหลวงเกษตรสามัคคี” 
4) ลิขสิทธิ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม ชื่อ “บัวหลวงสามัคคี” 
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ข้อที่ 6 คณะมีการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นสิทธิบัตร โดยอาจารย์กันยารัตน์ สุขะวัธ
นกุ ล  ได้ ขอยื่ นค า ขอรั บลิ ขสิ ท ธิ์ แ ละอนุ สิ ทธิ บั ต รสิ่ ง ป ระดิ ษฐ์ จ ากผลง านวิ จั ย จ า นวน  4  ผล ง านในนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-6-1) ประกอบด้วย 

5) อนุสิทธิบัตรผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากส่วนประกอบของบัวหลวงและบัวสาย  
6) ลิขสิทธิ์ผ้าคลุมไหล่สไบ “พฤกษาพรรณบัว ” 
7) ลิขสิทธิ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม ชื่อลาย “บัวหลวงเกษตรสามัคคี” 
8) ลิขสิทธิ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม ชื่อ “บัวหลวงสามัคคี” 

  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.2  6 ข้อ  5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.2  6 ข้อ  5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.2-1-1 สรุปขออนุมัติเดินทางไปราชการเกี่ยวกับการไปประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4.2-2-1 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ฉบับพิเศษ 2553  

4.2-2-2 การประชุมวชิาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 49 

4.2-2-3 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสงัคมศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบบัที่ 3 กนัยายน – ธันวาคม 2556 

4.2-2-3 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬา (Journal of Sport Science and Technology) 
Volume 10 NO1, July, 2010 

4.2-3-1 บันทึกที่ ศธ.0513.40401/322  ลว. 22 มีนาคม 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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4.2-4.1 หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โครงการวิจัยพัฒนาต่อยอด
เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพานชิย์ 

4.2-4-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัย พ.ศ. 2541 

4.2-5-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 

4.2-5-2 บันทึกท่ี ศธ. 0513.40401/2229 ลว. 28 ธันวาคม 2553  เร่ืองขอส่งเอกสารยื่นค าขอรับอนุ
สิทธิบัตรและลิขสิทธิ ์

4.2-6-1 บันทึกท่ี ศธ. 0513.40401/2229 ลว. 28 ธันวาคม 2553  เร่ืองขอส่งเอกสารยื่นค าขอรับอนุ
สิทธิบัตรและลิขสิทธิ ์

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  25,000 บาท/คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน 

จ านวน 1,249,600  บาท และภายนอก จ านวน 220,000 บาท รวมทั้งหมด 1,469,600 บาท มีอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง จ านวน 64 คน และลาศึกษาต่อ 12 คน  ทั้งนี้ คณะจัดอยู่ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงเลือกใช้หลักเกณฑ์ข้อ 3) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
       

    =  1,469,600  =  28,261.54 
            52 
  คะแนนที่ได้  =  28,261.54 x 5  =   1.88 คะแนน 
                    75,000 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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2) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.3 1443000.00 30062.52 1,469,600 28,261.54 2.00 คะแนน 1.88 คะแนน 25,000 บรรลุ 
48 52 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.3 1443000.00 30062.52 1,469,600 28,261.54 2.00 คะแนน 1.88 คะแนน 25,000 บรรลุ 
48 52 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.3-1 สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากภายนอกและภายในหน่วยงานประจ าปีการศึกษา 

2553 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  

ตารางสรปุผลการประเมินองคป์ระกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย 
 

ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้     5.00 5.00 4.50 2 1 

5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 5 5 4  5  5 5.00 5.00 4.00  /  x 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5  3  3 5.00 5.00 5.00  / /  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
หมำยเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ มีระบบและกลไกการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบง่ชีท้ี่ 5.1 ดังต่อไปนี ้
ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีแนวทาง ขั้นตอน แผนงานด้านการบริการวิชาการโดยระบุไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (5.1-1-1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2552 - 2555  (5.1-1-2) และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2553 (5.1-1-3)  ทั้งนี้คณะฯ ยังได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการทางวิชาการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของคณะฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องเป็นไปตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (5.1-1-4)  ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2553  คณะฯ  
ก าหนดให้มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2553 ทั้งหมดจ านวน 15 เรื่อง (5.1-1-5) และบริการ
ทางวิชาการประเภทงบอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2554  อีกจ านวน 2 โครงการ  ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัติ
ให้ด าเนินโครงการจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ด าเนินโครงการตามแผนงานจนแล้วเสร็จ  
และได้จัดท าสรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเสนอต่อคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ (5.1-1-7) 

ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
และก าหนดให้นิสิตน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดังเช่น รายวิชา  วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อสุขภาพ สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพสัญจร ครั้งที่ 1 เมืองสกลนคร
และได้ก าหนดให้นิสิตที่เข้าเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่แนะน าในการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายในโครงการทดสอบสมรรถภาพสัญจร ครั้งที่ 1  (5.1-2-1) รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม สาขา
จัดการ โดย อ.วรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย และคณะฯ ซึ่งในเนื้อหารายวิชาประมวลการสอน ทางคณะผู้สอนจะมีการบูรณาการการ
บริการวิชาการแก่สังคมกับการสอนโดยให้นิสิตจัดท าแผนธุรกิจ / แผนพัฒนาชุมชนโดยมีกรณีศึกษาจากโครงการบริการ
วิชาการอบรมด้านการตลาดส าหรับสินค้าทั่วไปให้กับผู้ที่สนใจ (5.1-2-2)  และรายวิชาสัมมนา ของสาขาวิชาการบัญชีและ
การเงิน ได้น ากรณีศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าบัญชีครัวเรือน ส าหรับนักเรียนบ้านหนองหอย และส าหรับ
เกษตรกรบ้านเชียงเครือ (5.1-2-3)   

ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัยอย่าง
เป็นระบบ ได้แก่การน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน และได้น าความรู้  
ประสบการณ์ จากการบริการกลับมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น โครงการบริการ
วิชาการผลิตหนังสือพกพาภาษาอังกฤษส าหรับให้บริการนักท่องเที่ยวโฮมสเต ณ หมู่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม โดย     
อ. กมลชนก  แสนเมือง ซึ่งน ามาผลที่ได้จากการบริการวิชาการแก่สังคมมาต่อยอดกับโครงการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบ
การใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการลูกค้าโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม (5.1-3-1)   

ข้อที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการประเมินโครงการและรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทั้งโครงการ
บริการวิชาการการอบรมด้านการตลาดส าหรับสินค้าทั่วไปให้กับผู้ที่สนใจ(5.1-4-1)  โดยมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอน โดยนิสิตสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจ าปี 2553 (5.1-4-2) และโครงการ
ทดสอบสมรรถภาพสัญจร (5.1-4-3) ประมวลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (5.1-4-4)  โครงการบริการวิชาการ
โครงการแนะน าการจัดท าบัญชีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหอย (5.1-4-5) โครงการแนะน าการจัดท าบัญชีแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านเชียงเครือ (5.2-4-6)  โดยมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาสัมมนา ของสาขาวิชาบัญชี (5.2-4-7)   
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ข้อที่ 5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ทั้งนี้คณะ ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาแผน  พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ คณะยังไม่มี
การด าเนินการในข้อนี้อย่างชัดเจน แต่ได้มีแนวทางด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพในการบูรณาการระหว่างการวิจัย
และการบริการวิชาการ การเรียนการสอน แม้ว่าการด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนแต่ก็มีสาขาวิชาได้มีการน าผลไปบูรณา
การการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น ในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม สาขาจัดการ (5.1-5-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.1 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมำยเหตุ ไม่พบหลักฐานข้อที่   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 แผนปฏบิัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2551 – 2555  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการ 
5.1-1-2 แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
5.1-1-3 แผนปฏบิัติงานประจ าปี 2553 
5.1-1-4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ 028/2553 

วันที่ 21 ธันวาคม 2553 
5.1-1-5 ตารางสรปุโครงการบริการวชิาการคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2553 
5.1-1-7 ตารางสรปุประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม รอบปกีารศึกษา 2553  
5.1-2-1 ประมวลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 
5.1-2-2 ประมวลการสอนวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
5.1-3-1 บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.40401/0834 ลว. 14 พฤษภาคม 2553 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณและ

ด าเนินโครงการบริการวิชาการผลิตหนังสือพกพาภาษาอังกฤษส าหรับให้บริการนักท่องเที่ยวโฮมส
เตย ์

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-3-2 บันทึกข้อความที่ศธ.0513.40401/0833 ลว 14 พฤษภาคม. 2553 โครงการวิจัยเร่ืองการศึกษา

รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการลูกค้าโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม  
5.1-4-1 สรุปโครงการบริการวชิาการอบรมด้านการตลาดส าหรับสนิค้าทัว่ไปให้กับผู้ทีส่นใจ 
5.1-4-2 สรุปการได้รับรางวัลในโครงการ กรุงไทย ต้นกลา้สีขาว ประมวลการสอนรายวชิาการจัดการธุรกิจ

ขนาดย่อม 
5.1-4-3 สรุปโครงการทดสอบสมรรถภาพสัญจร 
5.1-4-4 ประมวลรายวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5.1-4-5 โครงการแนะน าการจัดท าบญัชแีก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหอย 
5.1-4-6 โครงการแนะน าการจัดท าบญัชแีก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงเครือ 
5.1-4-7 ประมวลการสอนรายวชิาสัมมนา ของสาขาวชิาบัญชีและการเงนิ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนกำรบรกิำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  3  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ

ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือภาคเอกชน 

หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่

สาธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ มีระบบและกลไกการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบง่ชีท้ี่ 5.2 ดังต่อไปนี ้
ข้อที่ 1 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวชิาชีพ  เพื่อประกอบ

ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการวชิาการตามจุดเนน้ของคณะ คณะมีการส ารวจความต้องการของชุมชนโดยมี
การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ในเขตพืน้ที่ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือตอนบน และบริเวณใกล้เคียง
ตลอดจนส่วนกลาง เพื่อที่จะด าเนินงานโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งที่ผา่นมาทาง
คณะได้มีการประชุมร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนมเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ 
Knowledge – Based OTOP – KBO ระดับจังหวัด เพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของท้องถ่ิน
และชุมชนผนึกก าลงัองค์ความรูช้่วยเหลือผู้ผลิตชุมชน โดยการเสริมสร้างความรู้ทักษะ พฒันาตอ่ยอดผลิตภัณฑ์  OTOP ให้
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คุณภาพมาตรฐาน พร้อมสู่ตลาดภายนอกและตลาดสากล โดยที่ผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้  (5.2-1-1) 
นอกเหนือจากการประชุมกับส านักงานพัฒนาชุมชน จ.นครพนม ทางคณะฯ ยังมีการประชุมกบัคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขต
บางเขน และส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้การบริการวิชาการสนับสนนุการปรับปรุง / 
พื้นฟูสภาพเครื่องจักรแก่ SMEs (Machine Fund ) ปี  2550 (5.2-1-2) 
  ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยเปิด
โอกาสให้คณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นวิทยากร และนิสิตในสังกัดให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ อ.ชลธิชา  พจน์สุนทร และ อ.ปัทมาฆะ  อินธิแสง จากสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจาณาขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรให้แก่โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง (5.2-
2-1) นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์จากสาขาวิชาการบัญชีและการเงินได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (5.2-2-2) ทั้งนี้มีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกในภาคส่วนต่างๆ  เช่น อ. เกรียงไกร  พร้อมนฤฤทธิ์ และ อ.พชรภรณ์  พิศุทธิ
สุวรรณ ได้เข้าร่วมเป็นอาจารย์สอนพิเศษ ให้แก่เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร (5.2-2-3) และยังมีคณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในการอบรมส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาทักษะด้านการผลิตและการตลาดแก่สมาชิกสห
กิจชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร (5.2-2-4) วิทยากรฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP: KBO) จังหวัด (5.2-2-5) อ.วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย จาก
สาขาวิชาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ในหลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
(New Entrepreneurs – NEC)” พื้นที่จังหวัดสกลนคร (5.2-2-6) พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (5.2-2-7) และได้รับเชิญเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติการเขียนแผนการลงทุนรายบุคคล พื้นที่จังหวัดสกลนคร (5.2-2-8) และพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (5.2-
2-9) อ.ดร.อ านวย  ตันพานิชย์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาสาสตร์สุขภาพ ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ
โครงการ “ความร่วมมือระว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการน า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย” (5.2-2-10) อ.พรชภรณ์  พิศุทธิสุวรรณ 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวได้รับเชิญ เป็นพิธีกรในงานเลี้ยงรับรอง I—San Night ในหน่วยงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (5.2-2-11) และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สกลนคร ครั้งที่ 1 (5.2-2-12) นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์และนิสิตในคณะฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมและให้บริการทางวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก ดังนี้ นิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวเข้าร่วมให้บริการใน “งานท าบุญในวาระครบรอบ 40 ปี 
รวมมิตรการค้า” (5.2-2.13) อ.ธีรนันท์  แตงนิ่ม สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
บุคลากร สกอ. คร้ังที่ 30 (5.2-2-14) อ.ดร.อ านวย ตันพานิชย์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมตรวจ
เยี่ยมจุดตรวจศูนย์อ านวยการอาสาจราจรเทศบาลต าบลบัวสว่าง (5.2-2-15) คณาจารย์และนิสิตจากคณะฯ เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดอุบลราชธานี (5.2-2-16) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรี
เกมส์” (5.2-2-17) อ. เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการยุวเกษตร TO BE NUMBER ONE (5.2-2-18) และ เป็นวิทยากร 5 ส และ BIG CLEANING DAY ให้แก่
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส (5.2-2-19)  นอกจากนี้ อ. เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬาแชร์บอลให้แก่แขวงการทางสกลนครที่ 1 ส านักงานทางหลวงที่ 3 อีกด้วย (5.2-2-20) นอกเหนือจากการได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรบรรยายคณะกรรมการท างานตลอดจนคณะกรรมการวิชาชีพ ทางคณะฯยังได้มีโครงการบริการวิชาการใน
ลักษณะการสร้างเครือข่าย (Networking) ในโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP: KBO) จังหวัด 
(5.2-2-21) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาชุมชน จ.นครพนม และโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลประจ าปี 



 

95 
 

2553 ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจและนักวินิจฉัย (ชินดัง) (5.2-2-22) จากภายนอก ซึ่งทั้ง 2 โครงการถือว่าเป็นการร่วมมือ
ทางวิชาการอย่างแท้จริง 
  ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อโดยการจัดท าโครงการบริการวิชาการจะต้องมีการประเมินและสรุปผลโครงการบริการวิชาการ เพื่อจะได้น าไป
พัฒนาการจัดโครงการบริการวิชาการ อาทิเช่นผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการเรื่องการทดสอบสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพสัญจร เมืองสกลนคร (5.2-3-1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลประจ าปี 2553 (5.2-3-2) โครงการแนะน า
การจัดท าบัญชีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหอย (5.2-3-3) โครงการแนะน าการจัดท าบัญชีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียง
เครือ(5.2-3-4) 
  ข้อที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการน าผลการประเมินการบริการวิชาการไปพัฒนาระบบและ
กลไกในการให้บริการทางราชการ เช่น โครงการแนะน าการจัดท าบัญชีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหอย (5.2-4-1) 
โครงการแนะน าการจัดท าบัญชีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงเครือ(5.2-4-1) จัดครั้งแรกในปี 2552และ ในปี 2553 นักเรียน
และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง และมีข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ด าเนินงานโครงการ โดยข้อเสนอแนะในปี 2552 
ดังกล่าวมาปรับใช้ในการให้บริการวิชาการในปี 2553 
 ข้อที่ 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านหลายช่องทาง เช่นทางเว็บไซต์ของคณะ (5.2-5-1) ใบปลิว
ประชาสัมพันธ์โครงการ (5.2-5-2) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-1-1 โครงการ Knowledge-Based OTOP-KBO 
5.2-1-2 SMEs (Machine Fund)  ปี 2550 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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5.2-2-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ ที่ศธ. 04144/900 ลว. 21 มีนาคม 2554 เรื่องขอความอนุเคราะห์
บุคลากร  

5.2-2-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ ที่ศธ. 0542.06/ว47 ลว. 7 มีนาคม 2554 เรื่องขอเชิญท่านเปน็
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

5.2-2-3 เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ลว. 12 พฤษภาคม 2553 เร่ืองขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็น
อาจารย์สอนพิเศษ 

5.2-2-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์ ที่ สน 0009/อ298 ลว. 1 มีนาคม 2554 เรื่องขอสนับสนุนวทิยาการ
ในการอบรมส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและพฒันาทักษะทางดา้นการผลิตและ
การตลาดแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

5.2-2-5 หนังสือขอความอนุเคราะห์ ที่ นพ 00018/3656  ลว. 18 มีนาคม 2554 เร่ืองขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (knowledge-based OTOP 
: KBO) จังหวัด 

5.2-2-6 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.40601/ว.126 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ขอเชิญเป็นอาจารยท์ี่
ปรึกษาปฏบิัติการเขียนแผนธุรกิจ  

5.2-2-7 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.40601/ว.126 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ขอเชิญเป็นอาจารยท์ี่
ปรึกษาปฏบิัติการเขียนแผนธุรกิจ 

5.2-2-8 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.40601/ว.142 ลว. มีนาคม 2553 เร่ือง ขอเชิญเป็นอาจารย์ทีป่รึกษา
ปฏิบัติการเขียนแผนการลงทุนรายบุคคล 

5.2-2-9 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.40601/ว.142 ลว. มีนาคม 2553 เร่ือง ขอเชิญเป็นอาจารย์ทีป่รึกษา
ปฏิบัติการเขียนแผนการลงทุนรายบุคคล 

5.2-2-10 ที่ ศธ 5611(1)/ว624 ลว. 31 มีนาคม 2554 เร่ืองขอน าส่งค าสั่งแต่งตั้ง 
5.2-2-11 ที่ กก 5204.5/064 ลว 19 เมษายน 2553 เร่ืองขอความอนุเคราะห์บุคลากร  
5.2-2-12 ที่ นค 0035.02/10904 ลว. 24 มิถุนายน 2553 เร่ือง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1 
5.2-2-13 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมมิตรการค้า สกลนคร ลว. 25 มกราคม 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

นิสิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
5.2-2-14 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13001/ว0322 ลว. 12 เมษายน 2554 เร่ือง ขออนุมัติเจ้าหน้าที่เข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคคลากร สกอ ครั้งที่ 30 “คาวบอยเกมส์”  
5.2-2-15 ที่ สน.55301/1002 ลว. 20 ธันวาคม 2553 เร่ืองขอเชิญร่วมเป็นเกียรติตรวจเยี่ยมจุดตรวจศูนย์

อ านวยการอาสาจราจรเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
5.2-2-16 ที่ กก 5103.3.13/ ลว. 18 ตุลาคม 2553 เร่ืองการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 รอบ

คัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี
5.2-2-17 ที่ กก 5103.3.13/20264 ลว. 19 พฤศจิกายน 2553 เร่ืองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 

“ชลบุรีเกมส์” จังหวัดชลบุร ี
5.2-2-18 ค าสั่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ที่ 137/2553 เร่ือง 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการค่ายยุวเกษตร TO BE NUMBER ONE  
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5.2-2-19 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.40301/1424 ลว. 22 ธันวาคม 2553 เร่ืองขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 
5 ส และ BIG CLEANING DAY 

5.2-2-20 ที่ คค 0618.1/1235 ลว. 16 พฤศจิกายน 2553 เร่ืองของความอนุเคราะห์ผู้ฝึกสอน 
5.2-2-21 โครงการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP: KBO) จังหวัด 
5.2-2-22 โครงการจ้างทีป่รึกษาเพื่อประเมินผลประจ าปี 2553 
5.2-3-1 สรุปโครงการบริการวชิาการเร่ืองการทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพสัญจร เมืองสกลนคร 
5.2-3-2 สรุปโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลประจ าปี 2553 
5.2-4-1 สรุปโครงการแนะน าการจัดท าบัญชีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหอย 
5.2-4-2 สรุปโครงการแนะน าการจัดท าบัญชีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเชยีงเครือ 
5.2-5-1 ประชาสัมพนัธ์โครงการบริการวชิาการจากหน้าเว็บไซค์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
5.2-5-2 ใบปลิวประชาสัมพนัธ์โครงการบริการวิชาการ 

 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

ตารางสรปุผลการประเมินองคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 

      3.00 5.00 5.00 1 0 

6.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 6 5  6 6  3.00 5.00 5.00  /  x 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบ

ที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนิสิต 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต 
 6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  มีการด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานตัวบ่งชีท้ี ่

6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ข้อที่ 1  คณะได้ก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมอบหมายคณะกรรมการ

กิจการนิสิต (6,1-1-1)  วางแผนและก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) (6.1-1-2)  ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 และมีการจัดท าแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2553 
(6.1-1-3) โดยมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 37  โครงการ  ใช้งบประมาณสนับสนุนจ านวนเงินทั้งสิ้น 255,000 
บาท  โดยเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา  รวมถึงประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นหรือ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงแผนงานด้านการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมคณะศลิปศาสตร์และวทิยาการจัดการ ปี 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
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ข้อที่ 2  การบูรณาการงานด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมินิสิต   
คณะได้มีการด าเนินการอย่างครบถ้วน  ซึ่งสามารถอธิบายโดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1  การบูรณาการงานด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมกับการเรียนการสอน  คณะได้ก าหนดให้รายวิชา

มรดกอารยธรรมโลก จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานศลิปวฒันธรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา  ซึ่งก ากับ
ดูและโดยสาขาวิชาสังคมศาสตร์  และได้ด าเนนิการเมื่อวันที่ 4 กันยายน  2553  โดยน านิสติจ านวน 75 คนที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชามรดกอารยธรรมโลก  ประจ าภาคตน้  ปีการศึกษา 2553  ศึกษาดูงานทางสังคมและวฒันธรรม ณ พิพิธ
ภันฑสถานแห่งชาติบา้นเชียง  จังหวัดอุดรธานี (6.1-2-1) ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงคต์ามที่ต้องการ  โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.26 อยุ่ในระดับดมีาก 

ส่วนที่ 2  การบูรณาการงานด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมกับกิจกรรมนิสิต  คณะได้ด าเนินการโดยเร่ิมจาก
การก าหนดโครงการกิจกรรมไว้ในแผนปฏบิัติงานประจ าปี 2553  รวม  37  โครงการ (6.1-2-2)  ในปีการศึกษา 2553  มี
การปฏิบัติงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รวมจ านวน 22  โครงการ  ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ (6.1-2-3) 

ตารางแสดงขอ้มูลแสดงผลการด าเนินโครงการด้านศิลปวฒันธรรมของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  ปี
การศึกษา 2553 

7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
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ข้อที่ 3  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมตามจุดเน้นของคณะ  โดยในปีการศึกษา 2553  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเน้นการเผยแพร่เพื่อท านุ
บ ารุงศาสนา  การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยจิตอาสา  การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้น  คณะ
จึงจัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  โดยใช้ชื่อว่า “จดหมายข่าวฟ้าใสนนทรีอีสาน” (6.1-3-1)  
เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลตามพันธกิจของคณะที่ได้มีการด าเนินงาน  รวมถึงข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน  ไดจ้ดัโครงการพี่พาน้องเกี่ยวข้าว  ได้เผยแพร่ข้อมูลการ
น านสิิตร่วมกิจกรรมการท านาแบบดั้งเดิมสง่เสริมภูมิปัญญาไทยผ่านระบบออนไลน์ (facebook) โครงการดังกล่าวได้รบัการ
ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวีของบริษัทเอสทีวีจ ากัด  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2553 (6.1-3-2)  

ข้อที่ 4  การติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต  มีการก าหนดตัวบ่งชี้  และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  โดยก าหนดให้ผู้ด าเนินโครงการที่มีการบูรณา
การกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเสนอขออนุมัติโครงการโดยจะต้องระบุชื่อโครงการที่ชัดเจน  วัตถุประสงค์  หลักการ
และเหตุผล  รูปแบบการด าเนินการ  และการประเมินผลที่มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงไว้อย่างชัดเจน และ
รายละเอียดผลการด าเนินงานจะเห็นว่ามีผลการประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน
ทั้งหมด 22 โครงการที่มีการด าเนินการจริงในรอบปีการศึกษา 2553 โดยทุกโครงการมีค่าคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51   และทุก
โครงการจะต้องส่งรายงานการสรุปโครงการเสนอต่อคณบดีเป็นลายลักษณ์อักษร (6.1-4-1)    

ข้อที่ 5  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2553  คณะกรรมการกิจการนิสิตได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับ
แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ (6.1-5-1)  เมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม  2554  ณ  ห้องประชุมย่อย  
ส านักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนจุดเน้นของภารกิจ
ด้านนี้ใหม่  และปรับแผนงานการด าเนินงานในปีการศึกษา 2554  โดยให้ยกเลิกบางโครงการที่มีความซ้ าซ้อนกัน เช่น 
โครงการท าบุญเวียนเทียน  หรือการพานิสิตไปท าบุญที่วัด เป็นต้น โดยให้มีการพิจารณาทบทวนลดโครงการที่ซ้ าซ้อนและ
พิจารณาจุดเน้นทางด้านศิลปะมากข้ึน  โดยก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตร่วมกับตัวแทนจากสาขาวิชา
เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมนิสิต  รวมถึงจุดเน้นทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม  
2554  ณ  ห้องพรรณนานิคม  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อที่ 6  คณะมีผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  และได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร โดยอาจารย์กันยารัตน์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
การตลาด (6.1-6-1) ในงานเกษตรแฟร์และเกษตรวิชาการครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ใน
ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2554 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

6.1 4 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรล ุ
 
รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
6.1-1-2 แผนปฏบิัติราชการ  4  ปี (พ.ศ. 2552-2555) 
6.1-1-3 แผนปฏบิัติงานประจ าปี 2553 
6.1-2-1 เอกสารสรุปโครงการศึกษาดูงานทางสังคมและวัฒนธรรมในวิชามรดกอารยธรรมโลก 
6.1-2-2 แผนงานปฏบิัติงานประจ าปี 2553 (ส าเนาหนา้ 20) 
6.1-2-3 เอกสารจากแฟ้มสรุปโครงการของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี53 และ 54  
6.1-3-1 จดหมายข่าวฟ้าใสนนทรีอีสาน จ านวน 3 ฉบับ (มกราคม-กันยายน 2553) 
6.1-3-2 ส าเนาหน้า facebook ในโครงการพาน้องเกี่ยวข้าวของสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและ

การเงิน (จากแฟ้มสาขาวชิาฯ) 
6.1-4-1 เอกสารจากแฟ้มสรุปโครงการของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี 53 และ 54 
6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะ ศว. คร้ังที่ 3/2554 (9 พ.ค. 54) 
6.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต  วาระพิเศษ (30 พ.ค. 54) 
6.1-6-1 ส าเนาประกาศนียบัตรรับรองการน าเสนอผลงานวจิัย พร้อมภาพประกอบ โครงการวิจัยเร่ือง

การสร้างมูลคา่เพิ่มสินคา้ผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร  โดยอาจารย์กันยารัตน์   
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

ตารางสรปุผลการประเมินองคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร       0.00 5.00 4.75 4 3 

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 5 7 6 7  7  3.00 5.00 4.00 /  x 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรยีนรู ้

ข้อ 4 5 5  5 5  3.00 5.00 5.00 /  / 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 0 5 5  5 5  0.00 5.00 5.00 /  / 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5 6  6  3.00 5.00 5.00 / /  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผูบ้ริหำรทุกระดบั 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
 3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล

การด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม

ความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 
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 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็ม
ตามศักยภาพ 
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  หมำยเหตุ : หากจะประเมนิผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนยิามศัพทท์ี่ระบไุว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อที่ 1 ในรอบปีการศึกษา 2553  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาการ
จัดการ  สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1.1 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ภายใต้การบริหารงานของคณบดี (รศ.อรสา  อร่ามรัตน์) (7.1-1-1)  โดยมีการ
จัดโครงสร้างการบริหารงาน และปฏิบตัิหน้าที่ระหว่างวนัที่ 22  ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 21  ตุลาคม  2553  ตามภาพผงัโครงสรา้งการบริหารงานต่อไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

เลขานุการคณะ หัวหน้าสาขาวิชา ประธาน/ผู้จัดการ/หัวหน้า  โครงการ/ศูนย์ 

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบด ี

งานบริหารและธุรการ 
 

งานวิชาการ 
 

งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

งานแผนและประกันคุณภาพ 
 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการจัดการ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการจัดการ
โรงแรมและท่องเท่ียว 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการบัญชี 

หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทรัพยากรและการเงิน 

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษา 

หัวหน้ากลุ่มวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ประธานโครงการปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 

ประธานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ  

ผู้จัดการศูนย์ภาษา 
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1.2 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ภายใต้การบริหารงานของคณบดี (ดร.วัชรพงศ์  อินทรวงศ์) (7.1-1-2) โดยมีการ
ปรับโครงสรา้งการบริหารงานใหม่และปฏิบัติหนา้ที่ระหว่างวันที่ 27  ตุลาคม 2553 ถึงปัจจุบนั  ตามภาพผังโครงสร้างการ
บริหารงานต่อไปนี้ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 1.3 การชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยก าหนดให้ส านักงานคณบดี
จัดท าปฏทิินประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นรายเดือน (7.1-1-3)  เพื่อปะชุมชี้แจงกฎหมายข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และพิจารณาการด าเนนิงานตามพันธกิจหรือแผนงานของคณะให้เกิดประสิทธิผลตามแผนที่ก าหนดไว้  
 1.4 คณะมีการก าหนดกรอบเปา้หมายและภารกิจ  หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารคณะ (7.1-
1-4) โดยก าหนดกรอบนโยบายและวิสัยทัศน์การบริหารงานคณะ  รวมถึงการมอบหมายภารกิจด้านตา่ง ๆ ให้แก่รองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวชิา 
 ข้อที่ 2 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี  โดยได้จัดท าเปน็แผนปฏบิัติราชการ 5 ปี (7.1-2-1) แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี (7.1-2-2) และแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี 2553 (7.1-2-3)  
 ข้อที่ 3 คณะก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่องจากรายงานสรุป
โครงการประจ าเดือน (7.1-3-1) รายงานสรุปทะเบียนกันเงิน (7.1-3-2) รายงานทะเบียนลูกหนี้ (7.1-3-3)  ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ทุกเดือน (7.1-3-4)  

ประธานประธาน//ผู้จัดกผู้จัดการาร//หัวหน้าหัวหน้า    โครงการโครงการ//ศูนย์ศูนย์  

คณบดีคณบดี  

หัวหน้าส านักงานคณบดีหัวหน้าส านักงานคณบดี  

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ประธานโครงการบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

ประธานโครงการปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ  

ผู้จัดการศูนย์ภาษา 

ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี  

คณะกรรมการประจ าคณะคณะกรรมการประจ าคณะ  

รองคณบดีรองคณบดี  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 
โรงแรมและท่องเท่ียว 

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรและการเงิน 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษา 

หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์

หัวหน้าสาขาวิชาหัวหน้าสาขาวิชา  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 



 

106 
 

 ข้อที่ 3 ตามโครงสร้างการบริหารงานดังรายละเอียดในข้อ 1.2 และกรอบภาระหน้าที่ในแต่ละส่วนงานจะเห็น
ว่า  คณะได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยมีอ านาจตัดสนิใจตามความเหมาะสม  เชน่  รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยมีอ านาจหน้าทีต่ัดสนิใจก าหนดแนวทางการบริหารจัดการภาระกิจด้านการวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของคณะ ผา่นการ
มีส่วนร่วมจากคณะกรรมการฝ่ายวิจัยของคณะซึ่งมีบุคลากรของคณะร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ (7.1-4-1)  นอกจากนี ้ 
คณะมีการจัดประชุมอาจารย์และบุคลากรของคณะประจ าทุกภาคการศึกษา รวมอย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง (7.1-4-2) เพื่อชี้แจง
ข้อมูลข่าวสาร กกระเบียบตา่ง ๆ และพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในด้านที่เก่ียวข้อง  
 ข้อที่ 4 คณะมีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรตามกระบวนการจัดการความรู้ (7.1-5-1) ผ่านที่ประชุมคณะที่
บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วม และคณะมีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะ ศว. (7.1-5-2) เพื่อให้บุคลากรทราบและ
ถือปฏิบัติให้งานตามพันธกิจตา่ง ๆ ของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ข้อที่ 5 การบริหารงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการทุกท่าน  บริหารงานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล  ที่ค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 6.1 การบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธผิล (Effectiveness) โดยผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาการจัดการ  ได้บรรลุตามเป้าหมายโดยวัดจากผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑติ 
สัมฤทธิผลทางการศึกษา (7.1-6-1) ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของคณะ (7.1-6-
2) เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานระดบัคณะวชิาภายในวิทยาเขตและต่างวทิยาเขตประกอบดว้ย คณะบริหารธุรกิจ วิทยา
เขตบางเขน  และคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง  2 เร่ือง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าหน่วยงานที่คณะเทียบเคียง 

 6.2 การบริหารงานโดยยึดหลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะเน้นการบริหารงานดา้นการใช้งบประมาณที่
ต้องรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจของคณะ โดยให้มีการประชุมจดัสรรงบประมาณของคณะและการ
ทบทวนการใช้งบประมาณของคณะ (7.1-6-3) เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ในรอบปีการศึกษา 2553 คณะเน้นความ
มีประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเนน้การปรบัปรุงเทคนิคการสอนและการพัฒนานิสิตเพื่อให้นิสิตจบการศึกษาตรง
ตามหลักสูตร (7.1-6-4)  

 6.3 การบริหารงานโดยยดึหลักการตอบสนอง (Responsiveness) และหลกัภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) ผู้บริหารคณะให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นแก่นสิิต  โดยคณะได้จัดโครงการ
คณบดีพบนิสิตทุกชั้นปี (7.1-6-5) เพื่อส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสติรวมถึงปัญหาอุปสรรคทางด้านการเรียนและการ
ใช้ชีวิตของนิสติ และจัดบริการรวมถึงการให้ค าแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนแก่นิสิต   การเปิดสอนรายวิชา
ในภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554 (7.1-6-6) ที่ตอบสนองความจ าเปน็ส าหรับการจบการศึกษาของนสิิตบางกลุ่ม ตลอดจนการจัด
โครงการคลีนิควิชาการเสริมศักยภาพการเรียนรู้นิสิต ศว. (7.1-6-7)  

 ในด้านการส่งเสริมให้คณาจารยเ์ข้าสู่ต าแหน่งวชิาการและลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะได้ผลักดันให้มี
การจัดตั้งกองทุนพฒันาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (7.1-6-8) และปรบัปรุงแผนการเข้าสู่ต าแหน่งวชิาการและ
การลาศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกของคณาจารย์ในคณะ (7.1-6-9) 

 6.4 การบริหารงานโดยยึดหลกัความโปร่งใส (Transparency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ผู้บริหารเน้นการจัดท ารายงานการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานสถานะทางการเงินของคณะผา่นที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (7.1-6-10) และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีสว่นร่วมในทีป่ระชุมคณะ (7.1-6-11) โดย
บุคลากรสามารถขอตรวจสอบหรือขอค าชี้แจงจากผู้บริหารไดท้ัง้ในที่ประชุมและนอกห้องประชมุในกรณีที่ต้องการทราบ
รายละเอียดการด าเนนิงานหรือการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  
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 6.5 การบริหารงานโดยยดึหลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) ด้วยนโยบายการบริหารงานของ
คณบดีมีนโยบายให้กระจายอ านาจการบริหารงานสู่หัวหน้าระดับหน่วยงานย่อยตามโครงสรา้งการบริหารงานของคณะ  
โดยกระจายอ านาจการบริหารงานให้แก่ รองคณบดี (7.1-6-12) ผู้ช่วยคณบดี (7.1-6-13) หัวหน้าสาขาวชิา (7.1-6-14)  ได้
รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องในทุกต าแหน่งการบริหารของคณะ 

 6.6 การบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักความมุ่งเน้น
ฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อการปฏบิัติและบริหารงานตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.1-6-15) ในทุกมิตทิี่เก่ียวข้องกับนิสิตและบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันและยึดแนว
ทางการปฏบิัติตามฉันทามติในทุกกรณี เช่น หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี (7.1-6-16) หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ
ประจ าคณะประเภทคณาจารยป์ระจ า (7.1-6-17) เป็นต้น 
 ข้อที่ 7 การประเมินผลการบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นไปตามระบบการ
ประเมินผลออนไลน์ส าหรับผู้บริหารหน่วยงานระดับคณบดี (7.1-7-1)  โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการถูก
ก าหนดให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าประเมินได้ระหว่างเดือนกันยายน 2554   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
7.1  7 ข้อ  5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
7.1  6 ข้อ  4.00 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมำยเหตุ ไม่พบหลักฐานข้อที่ 7 คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบ้ริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประจ าคณะศว. (สมัย รศ. อรสา อร่ามรัตน์) 
7.1-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประจ าคณะศว. (สมัย อ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์) 
7.1-1-3 ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศว. 
7.1-1-4 เอกสารก าหนดกรอบเป้าหมายและภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสรา้งการบริหารงาน

คณะ 
7.1-2-1 แผนปฏบิัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2551 - 2555) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.1-2-2 แผนปฏบิัติการ 4 ป ี(พ.ศ. 2552 – 2555)  
7.1-2-3 แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2553 
7.1-3-1 เอกสารรายงานสรุปโครงการประจ าเดือน 
7.1-3-2 เอกสารรายงานสรุปทะเบียนกนัเงิน 
7.1-3-3 เอกสารรายงานสรุปทะเบียนลูกหนี้ 
7.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ (จากแฟ้มรายงานการประชุม) 
7.1-4-1 แฟ้มรวมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆของคณะ ศว. 
7.1-4-2 รายงานการประชุมคณะศว. ปีการศึกษา 2553 
7.1-5-1 รายงานการประชุมคณะศว. ปีการศึกษา 2553 
7.1-5-2 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะศว. 
7.1-6-1 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา 
7.1-6-2 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนและการให้บริการของคณะ 
7.1-6-3 เอกสารแผนการจัดสรรงบแผนการจัดสรรงบของคณะ ศว. ปี 2553 
7.1-6-4 เอกสารรายงานจ านวนบณัฑิตป ี2553 
7.1-6-5 รายงานสรุปโครงการคณบดีพบนิสิตทุกชัน้ปี 
7.1-6-6 เอกสารายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 
7.1-6-7 รายงานสรุปโครงการคลินิกวชิาการเสริมศักยภาพนิสิต ศว. 
7.1-6-8 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ ศว. 
7.1-6-9 แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการลาศึกษาต่อของคณะ ศว. 
7.1-6-10 แฟ้มรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
7.1-6-11 แฟ้มรายงานการประชุมคณะ 
7.1-6-12 ค าสั่งแต่งตัง้รองคณบดี คณะศว. 
7.1-6-13 ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ชว่ยรองคณบดี คณะศว. 
7.1-6-14 ค าสั่งแต่งตัง้หัวหน้าสาขาวชิา 
7.1-6-15 พรบ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.1-6-16 หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี 
7.1-6-17 หลักเกณฑ์การกรรมการคณะ ประเภทอาจารย์ประจ า 
7.1-7-1 หน้าเว็บเพจว่าดว้ยระบบประเมนิผลการบริหารงานของคณบดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่าง

น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน

ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์

อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีจัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ในระดับคณะ (7.2-
1-1) เพื่อมีหน้าที่ในการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
(7.2-1-2)  ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และได้มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2553 (7.2-1-3)  และแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2554 (7.2-1-4) 
 ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดในแผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2553 (7.2-2-1)  และแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2554 (7.2-2-2)  ที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อที่ 1  
 ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่แลกเปลี่ยนการจัดการความรู้
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยผ่านโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา (7.3-3-1) ซึ่งเป็นการประชุมอาจารย์และ
มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนโดยผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ด้านการผลิตบัณฑิต การดูแลนิสิต ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาให้แก่นิสิต  เช่น นิสิตที่มีผลการเรียนต่ า  นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษา  เป็นต้น   อีกทั้งได้แลกเปลี่ยน
เก่ียวกับการท าวิจัยในโครงการวิจัยต่างๆ  ซึ่งได้จัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 22 เมษายน 2553 และคณะได้
จัดเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับการบริหารงานในคณะเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานได้มีการจัดโครงการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน ในวันที่  26 เมษายน 2553       ( 7.3-3-2)  เพื่อให้บุคลการในหน่วยงานได้มีความเข้าใจและแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ล าดับขั้นตอนของแต่ละงาน ซึ่งเป็นการ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในองค์กรด้วย  อีกทั้งยังได้จัดโครงการระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ ในวันที่ 22 เมษายน 
2553  (7.2-3-3) เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งบุคลากรในหน่วยงานได้เข้าใจระบบ
เบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ที่ท าให้สามารถลดขั้นตอนการเบิกจ่ายได้ 
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 ข้อที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  โดย
การสรุปกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในด้านการผลิตบัณฑิตได้สรุปในระเบียบสะสมอาจารย์ที่ปรึกษาและสรุปโครงการ
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา (7.2-4-1) และจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะศว.หลังจากการจัดโครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติ
ที่มีการแบ่งบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในคณะแล้ว (7.2-4-2)  อีกทั้งได้จัดท าระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ที่มีการ
เผยแพร่กับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจัดในโครงการระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์และจัดท าสรุปโครงการ (7.2-4-3)  ซึ่ง
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีน ามาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบจัดท าสรุปและมีการเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)   
 ข้อที่ 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ทั้งกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ที่จัดในปีการศึกษาปัจจุบันและปีการศึกษาที่ผ่านมา  น ามาจัดท าสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะศว.แบ่งปัน (7.2-5-1)  ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)  และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ ( 7.2-5-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.2  5 ข้อ  5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.2  5 ข้อ  5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ 
7.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ้
7.2-1-3 แผนการจัดการความรูป้ระจ าปงีบประมาณ 2553 
7.2-1-4 แผนการจัดการความรูป้ระจ าปงีบประมาณ 2554 

7.2-2-1 แผนการจัดการความรูป้ระจ าปงีบประมาณ 2553 

7.2-2-2 แผนการจัดการความรูป้ระจ าปงีบประมาณ 2554 

7.2-3-1 โครงการประชุมอาจารย์ทีป่รึกษา 

7.2-3-2 โครงการจัดท าคู่มือปฏบิัติงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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7.2-3-3 โครงการระบบการเบิกจ่ายวัสดอุอนไลน์ 

7.2-4-1 ระเบียนสะสมอาจารย์ที่ปรึกษา  

7.2-4-2 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

7.2-4-3 ระบบเบิกจา่ยออนไลน์ 

7.2-5-1 เว็บไซต์คณะศว.แบง่ปนั 

7.2-5-2 สรุปโครงการระบบอาจารย์   
สรุปโครงการเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์  
สรุปโครงการจัดท าคู่มือขั้นตอนคณะ  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสนิใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ (7.3-1-1)   ซึ่งด าเนินการโดย
ฝ่ายบริหารของคณะ ที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของคณะ  
 ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของคณะเอง รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศที่จัดท าขึ้นเป็นส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  ซึ่งครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย  การบริหารจัดการและการเงิน น าไปสู่การด าเนินงานประกันคุณภาพได้ ดังนี้  

2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้มีการใช้ระบบการลงทะเบียนนิสิต  (7.3-2-1) การกรอกเกรดออนไลน์
(7.3-2-2) 
ร่วมกับส านักวทิยบริการซึ่งเปน็นโยบายรวมบริการประสานภารกิจที่มีประสิทธิภาพ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
ได้มีการจัดท าระบบบริหารการเรียนการสอน (ระบบอีเลิร์นนิ่ง) (7.3-2-3)  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนนุจาก โครงการการ
วิจัยเพื่อการเรียนการสอน  มก.ฉกส. โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่นอกจากจะให้บริการบุคลากรของคณะแล้ว ยังอ านวย
ความสะดวกให้บริการแก่ทั้งวิทยาเขต  ตามนโนบายการบริหารงานแบบรวมบริการประสานภารกิจ  นอกจากนี้ คณะฯ ยงั
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตดิต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนิสิต (7.3-2-4) 
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2.2 ดา้นการวิจัยมีระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์คณะ อีกทั้งยังมีการอับเดทฐานข้อมูลงานวิจัยลง 
ในระบบฐานข้อมูลของส านักพฒันาและวิจัย มก. เป็นประจ าทุกรอบปี เพื่อให้มีจัดเก็บสืบค้นและเผยแพร่ได้อย่างเป็นระบบ  
(7.3-2-5)  

2.3 ด้านการบริหารจัดการได้จัดท าระบบเบิกจา่ยวัสดุออนไลน์ (7.3-2-6) เพื่อการสนับสนนุงาน 
บริหารส านักงานคณบดี เพื่อให้เก็บเป็นระบบการควบคุมทรัพยากรภายในของคณะ อีกทั้งยังเป็นการเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย
ของคณะ  มีการจัดท ารายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายในทุกรอบปี  ทั้งนี้เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานและข้อมูลส าหรับผูบ้ริหาร
ในการจัดตัดสนิใจวางแผนงบประมาณในแต่ละปี   ซึ่งระบบนี้ คณะได้สง่โครงการร่วมประกวด รางวัลคุณภาพ ปี พ.ศ. 
2553  ที่ส านักประกันคุณภาพ มก.  และได้รับรางวัลดีเยี่ยมประเภท “แนวปฏิบัตทิี่ดี”  
 2.4 ด้านการสื่อสารภายในองค์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก ่ การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมและอีเมล  (7.3-2-7) 
ระบบนี้เป็นระบบที่จัดท าขึ้นโดยไม่ได้มีการใชง้บประมาณเนื่องจากเป็นบริการทีส่ามารถสมัครใช้ได้แบบไม่เสยีเงิน แต่อาศัย
หลักการของการส่งข้อมูลข่าวสารที่จ าเปน็ต่างๆ ให้แก่บุคลากรของคณะให้ได้ทั่วถึงมากที่สดุ มีการจัดท าแบบประเมิน
ออนไลน์เพื่อสอบถามความพึงพอใจ เพื่อน าความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธภิาพมากข้ึน  คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ มีระบบฐานข้อมูลกิจกรรมของคณะ (ศว. TVcool) ซึ่งเป็นระบบที่จัดเก็บรายละเอียดต่างๆ ของคณะ
ในรูปแบบฐานข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียงและเอกสารต่างๆ (7.3-2-8) 
 ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ในรอบ 
ปี พ.ศ. 2553  ได้แก่ ระบบการสื่อสารภายในคณะผ่านเครือข่ายสังคมและอีเมลล์และข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (7.3-
3-1) แต่ยังไม่มีการน าผลเหล่านั้นกลับมาปรับปรุง ซึ่งจะได้ด าเนินในปีถัดไป 
 ข้อที่ 4 โครงการระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ของคณะฯ ในระหว่างการจัดท าระบบได้มีการประเมินผลโครงการ 
อีกทั้งเมื่อยังมีการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาหลังจากระบบได้ใช้งานผ่านไป 1 ปี (7.3-2-5)  ในข้อนี้ คณะฯ ประเมินตนเอง
ว่าระบบการเบิกวัสดุออนไลน์มีประโยชน์ต่อบุคลากรและคณะฯ อย่างยิ่ง  พร้อมนี้คณะฯ ได้มีการน าข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนั้น
ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงบประมาณอันเป็นการส่งผลให้การท างานวางแผนด้านงบประมาณของคณะมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และได้มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (7.3-4-1) 
 ข้อที่ 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการด าเนินการส่งข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online (7.3-5-1) 
อย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อมาด าเนินการได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา ทั้งนี้  
คณะฯ ยังใช้และส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลรวมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร (7.3-
5-2) ระบบฐานข้อมูลด้านนิสิต (7.3-5-3) เป็นต้น  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.3  5  ข้อ  5.00 คะแนน  5 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.3  5 ข้อ  5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.3-1-1 แผนระบบสารสนเทศ 
7.3-2-1 ระบบการลงทะเบยีนนิสิต 
7.3-2-2 ระบบการกรอกเกรดออนไลน ์
7.3-2-3 ระบบอีเลิร์นนิง่ 
7.3-2-4 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ 
7.3-2-5 ระบบฐานข้อมูลวิจัยผ่านเว็บไซด์คณะ  
7.3-2-6 ระบบเบิกจา่ยวัสดุออนไลน์  
7.3-2-7 ระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมและอีเมลล ์  
7.3-2-8 ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมของคณะ (ศว. TV cool) 
7.3-3-1 ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
7.3-4-1 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
7.3-5-1 ระบบฐานข้อมูลดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 
7.3-5-2 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
7.3-5-3 ระบบฐานข้อมูลดา้นนิสิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบรบิทของคณะ จาก

ตัวอย่างต่อไปนี ้
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจยั 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา

อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 
 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรบัแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อที่ 1 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งที่ 
032/2553  สั่ง ณ วันที่  21  ธันวาคม 2553  (7.4-1-1)  โดยมีภาระหน้าที่ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในคณะ ให้
สอดคลองกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน ด าเนินการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และสรุปผลการ
ด าเนินงาน  หาแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงและต าแหน่งที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ
ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทรัพยากร  ด้านยุทธศาสตร์ ด้านนโยบาย  ด้าน
การปฏิบัติงาน  ตามบริบทของคณะ ซึ่งได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 2554  (7.4-2-1) และได้มีสรุปผลและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที 1/2554  
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 1.6.4 (7.4-2-2) 
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 ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2554 (7.4-3-1) ตามแนวปฏิบัติของส านักงานตรวจสอบภายใน มก. 
 ข้อที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2554 (7.4-4.1) ได้มีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความสี่ยงสูงและด าเนินการ
ตามแผน (7.4-4-2) 
 ข้อที่ 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่  5/2553 (7.4-5-1)  
 ข้อที่ 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของคณะ เม่ือวันที่  1 กรกฎาคม 2554  (7.4-6-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.4  6 ข้อ  5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.4  6 ข้อ  5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค าสั่งที่ 032 /2553 
7.4-2-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2554  
7.4-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที 1/2554  วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 วาระ

ที่ 1.6.4  
7.4-3-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2554 

(7.4-3-1 
7.4-4-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2554 (7.4-

4.1) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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7.4-4-2 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดบัความสี่ยงสูงและด าเนนิการตามแผน (7.4-4-2) 
7.4-5-1 คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาในการประชุม วำระพิเศษ ครั้งที่ 5/2553 
7.4-6-1 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ เม่ือวันที่  1 กรกฎาคม 2554 

 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 

ตารางสรปุผลการประเมินองคป์ระกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ       3.00 5.00 4.00 1 0 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 7 7 6  7 7  3.00 5.00 4.00  /  x 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

คณะอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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หมำยเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่า
ของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหา
ได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยจัดท าค าของบประมาณ

แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2553  (8.1-1-1) และค าของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2553 (8.1-1-2)  
และได้จัดท าให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2551-2555  (8.1-1-3) และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555 (8.1-1-4) และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค.52 
- 30 ก.ย.54) (8.1-1-5) โดยมีการประชุมแต่ละสาขาวิชาเสนอมายังฝ่ายแผนและประกันคุณภาพที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาต่อไป และหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยแล้วคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2553 (8.1-
1-6) โดยได้ประเมินความต้องการทรัพยากรและท าแผนการใช้ตามที่ได้รับจัดสรรและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ  
อีกทั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้มีนโยบายรวมบริการประสานภารกิจซึ่งเป็นการจัดสรรและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ได้มีการจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2553 (8.1-2-1) ซึ่งจัดท าให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในแต่ละรอบปีงบประมาณ  และได้มีการประชุมร่วมกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อทราบหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ และมีการประชุมในระดับสาขาวิชาเพื่อวางแผนการใช้เงิน
และมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 9/2552 วาระ
ที่ 4 เร่ืองพิจารณา ข้อ 4.2 ข้อ 4.2.2 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ 2553 (8.1-2-2)  เพื่อเป็นการ
พิจารณาในระดับคณะและน าไปสู่การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ข้อที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธ
กิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร  โดยจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2553  (8.1-3-1) โดยแผนการใช้จ่ายเงินได้
แยกงบประมาณในส่วนการพัฒนาคณะ และส่วนที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 
 ข้อที่ 4  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบจากส านักงานวิทยา
เขตตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ โดยได้มีการส่งบันทึกรายงานงบจ่ายเงินมาให้คณะตรวจทานรายงานทางการ
เงิน (8.1-4-1)  และแจ้งข้อมูลกลับไปยังส านักงานวิทยาเขต  และจะมีการสรุปโดยส านักงานวิทยาเขตเพื่อรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ รายงานสถานทางการเงิน (8.1-4-2)  เป็นประจ าทุกเดือนท าให้คณะทราบสถานะ
ทางการเงินของคณะ  
 ข้อที่ 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง โดยคณะได้น าข้อมูลทางการเงินที่รายงานโดยส านัก
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วิทยาเขตซึ่งได้เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ (8.1-5-1) แล้วทุกเดือน น ามาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (8.1-5-2) เพื่อทราบสถานะทางการเงินของคณะและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของคณะ 
 ข้อที่ 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและ
ภายนอกท าหน้าที่ตรวจ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ (8.1-6-1)  เพื่อติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อที่ 7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผู้บริหารระดับสูงที่มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  โดยมีติดตามในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ฯ รายงานสถานะทางการเงิน (8.1-7-1) และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
(8.1-7-2) โดยติดตามผลการใช้เงินเป็นประจ าทุกเดือนซึ่งจะท าให้มีการวางแผนและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

8.1  6 ข้อ  4.00 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมำยเหตุ : ไม่พบหลักฐานข้อ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-1-1 ค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2553   
8.1-1-2 ค าของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ 2553  
8.1-1-3 แผนปฏบิัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2551-2555   
8.1-1-4 แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555  
8.1-1-5 แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค.52-30 ก.ย.54)  
8.1-1-6 แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 2553  
8.1-2-1 แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 2553  
8.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2552 วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณา ข้อ 4.2 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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4.2.2 เร่ืองการเตรียมความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ 2553  
8.1-3-1 แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 2553   
8.1-4-1 บันทึกรายงานงบจา่ยจริง จากส านักงานวิทยาเขต 
8.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ รายงานสถานทางการเงิน  
8.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ  
8.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
8.1-6-1 ค าสั่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ  
8.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ฯ รายงานสถานะทางการเงิน  
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  

ตารางสรปุผลการประเมินองคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ       3.00 5.00 5.00 1 1 

9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 6 9 9  9  9 3.00 5.00 5.00  / /  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้ำหมำย  9 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ

คณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
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 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ

ตามพันธกิจของคณะ 
 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

ร่วมกัน 
 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน    
 ในรอบปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบง่ชี้ที่ 9.1  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อที่ 1 คณะให้ความส าคัญต่อการจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ทัง้ในระดับ 
สาขาวชิาและคณะวชิาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีความเหมาะสมต่อ
การพัฒนาคุณภาพของคณะ  โดยขอชี้แจงการด าเนนิงานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.1  คณะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ  โดยในระดับสาขาวิชามี
การก าหนดอาจารย์ผู้ประสานงานข้อมูลการประกันคุณภาพร่วมกับบุคลลากรสายสนับสนุนของคณะ เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2553 (9.1-1-1) มีหน้าที่
ด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล  เขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา  และประสานข้อมูลระดับสาขาวิชาเพื่อ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา  ส่วนในระดับคณะวิชาคณะได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการอ านวยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ (9.1-1-2)  เพื่อก าหนดนโยบายและเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์การพัฒนาคณะ 
  1.2  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ  ได้มีการจัดท าแผนงานด้านการประกัน
คุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2553 (9.1-1-3)  โดยก าหนดกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาระบบการประเมินและระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  เรื่องการพัฒนาระบบการบริการจัดการ
และการประกันคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (9.1-1-4)  ซึ่งในปี 2553  คณะมีแผนงานด้านการประกัน
คุณภาพ  รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น 6  โครงการใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  120,000  บาท ดังรายละเอียด
ในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแผนงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาของข้อมูล:  แผนปฏิบตัิงานประจ าปี 2553 หน้า 41 
 

ข้อที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ให้ความส าคัญต่อเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน 2 ชุด  ดังนี้ 
  2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ (9.1-2-1) ประกอบด้วย  คณบดีเป็นประธานกรรมการ  รองคณบดีทุกฝ่าย  หัวสาขาวิชาทุกสาขา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพเป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
  2.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (9.1-2-
2) ประกอบด้วย  คณบดีเป็นที่ปรึกษา  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพเป็นประธาน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ าย
ประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผู้แทนจากสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดีทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย
นโยบายและแผนเป็นเลขานุการ  มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ  เขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ  
ประสานงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพจากทุกฝ่าย 
 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  ได้ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของคณะ
ส าหรับปีการศึกษา 2553  โดยได้ก าหนดเปา้หมายการประเมินตนเองไว้ดงัรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ (9.1-2-3) 
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ตารางแสดงการก าหนดเปา้หมายการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลไกการเชื่อมโยงการปฏบิัติงานด้านการประกันคุณภาพ  คณะได้มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ประจ า  ต าแหน่งนัก
นโยบายและแผน  จ านวน 1 ท่าน เปน็ผูป้ระสานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพกับทุกสว่นงานของคณะ  นอกจากนี้
คณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพฯ  ได้ก าหนดปฏิทนิการปฏิบัติงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะ ซึ่ง
ได้ก าหนดวนัเวลา  กิจกรรมการด าเนินการ  และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ (9.1-2-4) 

 

 
 
 
 



 

123 
 

ตารางปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี 2553 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 53 – มี.ค.54 1. คณะจัดท าแผนและปรับแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี (P) 

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา 

1 ต.ค. 53 – 30 
ก.ย. 54 และ 1 มิ.ย. 
53 – 31 พ.ค. 54 

2. จัดเก็บข้อมูล 12 เดือน และด าเนินการตาม
แผนปฏบิัติงานประจ าปี ตามปงีบประมาณ 
และปีการศึกษา (D) 

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และ
เลขานุการฝ่าย 

22 พ.ย.53 3. คณบดีพบนิสิตและให้ความรู้ประกัน
คุณภาพกับนสิิตชัน้ปีที่ 2 

งานภาระกิจกิจการนิสิตและภาระกิจ
ประกันคุณภาพ 

23 พ.ย.53 4. คณบดีพบนิสิตและให้ความรู้ประกัน
คุณภาพกับนสิิตชัน้ปีที่ 1 

งานภาระกิจกิจการนิสิตและภาระกิจ
ประกันคุณภาพ 

24 พ.ย.53 5. คณบดีพบนิสิตและให้ความรู้ประกัน
คุณภาพกับนสิิตชัน้ปีที่ 3 

งานภาระกิจกิจการนิสิตและภาระกิจ
ประกันคุณภาพ 

26 พ.ย.53 6. คณบดีพบนิสิตและให้ความรู้ประกัน
คุณภาพกับนสิิตชัน้ปีที่ 4 

งานภาระกิจกิจการนิสิตและภาระกิจ
ประกันคุณภาพ 

29 พ.ย.53 7. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกัน
คุณภาพครั้งที่ 1/2553 

คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ 

 8. ประชุมคณะกรรมด าเนนิงานประกัน
คุณภาพครั้งที่ 2/2553 

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

29-30 ม.ค.54 9. สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพนิสิต งานภาระกิจกิจการนิสิตและภาระกิจ
ประกันคุณภาพ 

10 ก.พ.54 10. โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการจดัเก็บ
เอกสารและหลักฐานเพื่องานประกัน
คุณภาพครั้งที่ 1 (1 มิ.ย – พ.ย.53) 

ง า น ภ า ร กิ จ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ /
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

เม.ย. – พ.ค.54 11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสาขาวิชา 

งานภาระกิจประกันคุณภาพ 

28 เม.ย.54 12. โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการการจัดเก็บ
เอกสารและหลักฐานเพื่องานประกัน
คุณภาพครั้งที่ 2 (1 ธ.ค.53-31 มี.ค.54) 

ง า น ภ า ร กิ จ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ /
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3 พ.ค.54 13. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และแนวทางการตรวจ
ประเมินคุณภาพระดบัสาขาวชิา 

ง า น ภ า ร ะ กิ จ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ /
คณะกรรมการตรวจประ เมินระดั บ
สาขาวิชา 

1 เม.ย. – พ.ค.54 14. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใน
ระดับสาขาวิชาและจัดท ารายงาน สปค.02 

สาขาวิชา 
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ปีการศึกษา 2552 
3 พ.ค.54 15. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใน

ระดับสาขาวิชาให้กับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (C) 

สาขาวิชา 

10 พ.ค.54 16. ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
สาขาวชิา (Peer Review) 

คณะกรรมการตรวจประ เมินระดั บ
สาขาวิชา 

11 – 24 พ.ค.54 17. จัดท าแผนพัฒนาและปรบัปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัสาขาวิชา 
ตามแบบ สปค. 01 (P) 

หัวหน้าสาขาวิชา  

24 พ.ค.54 18. ส่งแผนพฒันาและปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัสาขาวิชา  
ตามแบบ สปค. 01 (P) 

หัวหน้าสาขาวิชา  

1 ธ.ค.53 – 30 มิ.ย.
54 

19. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใน
ระดับคณะวชิา (C) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เลขานุการคณะ (อ.เกรียงไกร/คุณสร้อย
วัญ) 

 บทที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามรายองค์ประกอบและดัชน ี พร้อม
ก าหนดผู้รับผดิชอบดงันี ้

 

 1)   องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและ
บริการวิชาการ และเลขานุการฝ่ายที่
รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลองค์ประกอบที่ 
1 (อ.วรสิทธิ์/ คุณขนิษฐา) 

 2)   องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
เลขานุการฝ่ายที่รับผิดชอบในการเก็บ
ข้อมูลองค์ประกอบที่ 2 (อ.อรอุมา/อ.กมล
ชนก/คุณสุรีรัตน์) 

 3)   องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
และเลขานุการฝ่ายที่รับผิดชอบในการเก็บ
ข้อมูลองค์ประกอบที่ 3        (อ.ชลธิชา/
คุณจันทร์สุดา) 
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 4)   องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และ
เลขานุการฝ่ายที่รับผิดชอบในการเก็บ
ข้อมูลองค์ประกอบที่ 4 (อ.ปิยะนุช/   คุณ
ทิพวัลย์) 

 5)   องค์ประกอบที่  5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและ
บริการวิชาการ และเลขานุการฝ่ายที่
รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลองค์ประกอบที่ 
5 (อ.พีรียา/  คุณทิพวัลย์) 

 6)   องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
และเลขานุการฝ่ายที่รับผิดชอบในการเก็บ
ข้อมูลองค์ประกอบที่  6 (อ .ชลธิชา /       
คุณจันทร์สุดา) 

 7)   องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการ
จัดการ 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประชาสัมพันธ์  และเลขานุการฝ่ายที่
รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลองค์ประกอบที่ 
7 (อ.ฐิตาวรรณ/       คุณสร้อยขวัญ/คุณ
ขวัญชนก) 

 8 )    องค์ป ระกอบที่  8  การ เ งิ นและ
งบประมาณ 

รอบคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประชาสัมพันธ์  และเลขานุการฝ่ายที่
รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลองค์ประกอบที่ 
8 (อ.ฐิตาวรรณ/คุณสร้อยขวัญ/คุณขวัญ
ชนก) 

 9)   องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

รองคณบดี /ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ ายประกัน
คุณภาพ  และเลขานุการฝ่ายที่รับผิดชอบ
ในการเก็บข้อมูลองค์ประกอบที่ 9 (อ.
เกรียงไกร/         อ.อรอุมา/คุณเนตร
นภา) 

 บทที่ 3 สรุปผลการประเมินคณุภาพและ
การวิเคราะห์ตนเองของหน่วยงาน  

คณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ (อ.อรอุมา/อ.
เกรียงไกร/     คุณขนิษฐา/คุณเนตรนภา) 

 บทที่ 4 แผนพฒันาปรบัปรุง สปค.01/
สปค.02 

คณะ กร รมก า ร อ า น วย กา ร ป ร ะกั น
คุณภาพ/คณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ (คุณขนิษฐา) 
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 บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ประเมิน 

คณะ กร รมก า ร อ า น วย กา ร ป ร ะกั น
คุณภาพ/คณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ (คุณขนิษฐา) 

1 พ.ค.- 30 มิ.ย.54 20. การจัดท าเล่มรายงานประจ าปี 2553 เลขานุการคณะ (คุณสร้อยขวัญ) 
13 – 17 มิ.ย.54 21. ทบทวนเอกสารประเมินตนเอง (SAR)และ

กรอกระบบ CHE QA 
งานภาระกิจประกันคุณภาพ 

21 – 24 มิ.ย.54 22. จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ให้กับวิทยาเขตฯ (C) 

งานภาระกิจประกันคุณภาพ 

 23. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้กับ
วิทยาเขตฯ  จ านวน 2 ชุด (C) 

งานภาระกิจประกันคุณภาพ 

1 ม.ค. – 30 มิ.ย.54 24. การเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมิน
ภายในระดับคณะ 

ง านภาระกิ จประกั นคุณภาพ  และ
ส านักงานคณบดี 

 25. การจัดท า PowerPoint เพื่อน าเสนอสรปุ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

งานภารกิจประกันคุณภาพ 

 26. การจัดหานิสิต อาจารย์ ศษิย์เก่า และ
บุคลากร เพื่อรับการสัมภาษณ ์

งานภารกิจประกันคุณภาพ 

ก.ค. 54 27. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะวิชา (C) 

ผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากร คณะ 
ศว. 

ก.ค. 54 28. จัดท าแผนพัฒนาและปรบัปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ (สปค. 
01) (P) 

คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ 

ก.ค.54 29. ส่งแผนพฒันาและปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ 

30. ส่งประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ 
(สปค.01)ให้กับส านักประกันคณุภาพ (P) 

รองคณบดี และงานภาระกิจประกัน
คุณภาพ 

ต.ค. 54 – ก.ย. 55 
และ มิ.ย. 54 – พ.ค. 
55 

31. น าแผนพัฒนาและปรบัปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัสาขาวิชา 
(สปค.01) ไปด าเนนิการ (A) 

 หัวหน้าสาขาวิชา 

 32. น าแผนพัฒนาและปรบัปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา 
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ประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ (สปค. 
01) ไปด าเนนิการ (A) 

ต.ค. 54 – มี.ค. 55 33. คณะจัดท าแผนและปรับแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี (P) 

คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54 
และ มิ.ย. 54 – พ.ค. 
55 

34. จัดเก็บข้อมูล 12 เดือน และด าเนินการตาม
แผนปฏบิัติงานประจ าปี ตามปงีบประมาณ 
และปีการศึกษา (D) 

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาและ
เลขานุการฝ่าย 

 
 ส่วนกลไกการเชื่อมโยงจากคณะสู่ระดับมหาวิทยาลัย  คณะได้ด าเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (9.1-2-5)  ที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางในภาพรวมของทุกหน่วยงาน
ให้มีระบบและทิศทางการด าเนนิงานในทางเดียวกัน 
 ในด้านกลไกการติดตาม  ตรวจสอบ  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายประกันคุณภาพ
จัดโครงการติดตามหลักฐานเพือ่การประกันคุณภาพคณะศลิปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2553 (9.1-
2-6) เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2554  โดยคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ตามรายองค์ประกอบประกันคณุภาพ  เพื่อประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก (มิ.ย.-พ.ย.53)   

ข้อที่ 3 เมื่อระหว่างวันที่  10 – 12  กันยายน  2553  ผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ  จ านวน  32  คน  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานอย่างมีความสุข (9.1-3-1) ณ  นาข่าบุรีรีสอร์ท  จังหวัดอุดรธานี  ในการประชุมดังกล่าวนอกจาก
การทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์แล้ว  คณะได้มีการหารือเพื่อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
คณะที่เน้นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และศักยภาพในการท างานสูง  โดยมีการเสนอให้เพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน  2 ตัวบ่งชี้  โดยอ้างอิงตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  ที่
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพบัณฑิตไว้ในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา 
(9.1-3-2)  ดังนี้  
  1)  บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

  2)  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ทั้งนี้  ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้นสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัไว้คือ “ส ำนึกดี  มุ่งมั่น  สร้ำงสรรค์  สำมัคคี”  โดยให้คณะวิชาทุกคณะด าเนนิงานตามพนัธกิจของคณะให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์กล่าว  ซึ่งสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ประกาศใช้เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2554 (9.1-3-3) 
 ข้อที่ 4 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ใน
รอบปีการศึกษา 2553  มีการด าเนินการที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยเร่ิมต้นตั้งแต่การก าหนดนโยบาย  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ก ากับดูแลและรับผิดชอบ  ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา (9.1-4-1)  การ
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงระดับสาขาวิชา (9.1-4-2)  ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีระบบการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยน าวงจร PDCA มาใช้ในการด าเนินงาน ดังรายละเอียดตามภาพประกอบต่อไปนี้ 



 

128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อที่ 5 เมื่อรอบปีการศึกษา 2552  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้น าประเด็นที่ควรพัฒนา(จุดอ่อน) 
และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา  มาจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01)  โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจที่ก ากับโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ น าผลการ
ประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) 
และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2553 รวมถึงการระบุตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) (9.1-5-1) 

2.คณะกรรมการ
อ านวยการประกัน
คุณภาพคณะ ศว. 

3.นโยบาย/ 
ก าหนดเป้าหมายการประกัน

คุณภาพ/ 
แผนงานด้านการประกันคุภาพ 

4.คณะกรรมการ
ด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพ
คณะ ศว. 

5.ระบบสารสนเทศ 

ข้อมูลด้านการประกนั
คุณภาพ 

6.ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับ

สาขาวิชา 

คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับสาขา 

7.ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะวิชา 

คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับคณะวิชา 

 

8.แผนพัฒนา
ปรับปรุงระดับ
สาขาวิชา/คณะ 

1.คณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 
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 ในรอบปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01)  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ปีการศึกษา 2552  
โดยได้จัดท ารายงานไว้ในแบบฟอร์มรายงานที่มหาวทิยาลัยก าหนด (สปค.02) (9.1-5-2) และสามารถสรุปผลการด าเนินงาน
ได้ว่ามีการพฒันาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบง่ชี้   

ข้อที่ 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ใช้ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนบัสนุนการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในครบทัง้ 9 องค์ประกอบตามแบบฟอร์ม CHE QA  ของส านักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(9.1-6-1)  เป็นเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ http://fam.csc.ku.ac.th/ (9.1-6-2) เพื่อให้ทุกส่วนงานและสาขาวชิาสามารถใช้
ข้อมูลด้านประกนัคุณภาพได้  รวมถึงสามารถให้ข้อมูลปัจจุบนัแก่ฝ่ายประกนัคุณภาพของคณะได้อย่างถูกต้อง 
 ข้อที่ 7 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการ
จัดการ  ได้ด าเนินการดังนี ้

    7.1  คณะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของนสิิตกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยใน
คณะกรรมการกิจการนิสิต (9.1-7-1)  ได้ก าหนดให้มีนายกสโมสรนสิิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการร่วมเป็น
คณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับและร่วมมือกับคณะจัดกจิกรรมต่าง ๆ ของสโมสรและคณะ  รวมถึงการประเมิน
คุณภาพการสอนของนิสติที่มีตอ่อาจารย์และการประเมนิความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของคณะ  คณะไดน้ าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

    นอกจากนี้คณะได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกนัคุณภาพแก่นสิติทุกชั้นปี  ใน
ระหว่างวันที ่  22-26  พฤศจิกายน  2553 (9.1-7-2)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ระบบและกลไกด้านการประกนัคุณภาพ  
ประกอบกับการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยตรงในกิจกรรมคณบดีพบนิสิต 

    7.2  ในส่วนผู้ใช้บัณฑิตกองแผนงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ด าเนินการศึกษาความพึงพอใจของ
นายจา้งที่มีต่อบณัฑิตมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-7-3)  คณะได้น าผลในส่วนที่เก่ียวข้องซึ่งปรากฏในหน้า 200-210  
มาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพดา้นการผลิตบณัฑิต 

    7.3  ในแต่ละพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  คือ  ด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การ
บริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  การบริหารจัดการ  และการประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะมี
คณะกรรมการก ากับ  ดูแล  และด าเนนิงานที่มผีู้บริหาร  ตัวแทนจากสาขาวชิา  และเจ้าหน้าที่ในส านักงานคณบดีร่วมเปน็
คณะกรรมการ  โดยเน้นการมีสว่นร่วมในทุก ๆ มิติของการด าเนินงานให้เกิดคุณภาพ เช่น  การวางแผน  ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ  การให้ข้อมูลป้อนกลับ  เป็นต้น (9.1-7-4)  
 ข้อที่ 8 ในรอบปีการศึกษา 2553  เป็นปีแรกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ที่มุง่เน้นให้ความส าคัญ
กับการสร้างเครือข่ายนิสิตและบุคลากรด้านการประกนัคุณภาพทั้งในภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
      8.1 คณะได้เปน็เจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิตและประกนัคุณภาพนิสิต  คร้ังที ่1 (9.1-8-1) ขึ้นใน
ระหว่างวันที ่  29 – 30  มกราคม  2554  ณ  โครงการส่งน้ าชลประธานห้วยเดียด  จงัหวัดสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเครือข่ายนิสิตและบุคลากรด้านกิจการนิสิตและประกันคุณภาพระดบัคณะวชิาภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร  และคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม  โครงการดังกลา่วบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้วยดี  มผีู้เข้าร่วมโครงการอาจารย์  เจ้าหนา้ที่  และนิสตินักศึกษา  จ านวนทั้งสิน้  65  คน  โดยโครงการนี้
เป็นคร้ังแรกที่มีการร่วมมือกันระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทั้ง  3  คณะสังกัดมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  และคณะวิทยาการ

http://fam.csc.ku.ac.th/
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จัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  และในปีการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร  จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคร้ังตอ่ไป 
      8.2  สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ลงนามตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษากับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งสิ้น 9  สถาบัน ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัย
เกริก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  มหาวิทยาลัยหอการค้า  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยผู้บริหารสถาบันดังกล่าวได้เห็นชอบที่จะมีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายประกันคุณภาพ ทั้งใน
ระดับสถาบัน  คณะวิชา  และนิสิต/นักศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และ  นิสิต /นักศึกษา  ของ
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวคิดในการท างานด้านประกันคุณภาพร่วมกัน  จึงจัดกิจกรรมให้
มีพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายประกันคุภาพการศึกษา  เมื่อวันที่   25  มีนาคม  2554  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
กรุงเทพมหานคร 
 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  ตอบรบัการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพในระดับ
คณะวิชา (9.1-8-2)  ในกลุ่มสาขาวิชาดา้นศลิปศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ  โดยคณบดีได้มอบหมายรองคณบดีฝา่ยกิจการ
นิสิตและประกันคุณภาพ  เป็นผู้แทนคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการเข้าร่วมพิธลีงนามดังกลา่วตามวนัเวลาและ
สถานที่ขา้งต้น 
 ข้อที่ 9 ในรอบปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้รับรางวัลคุณภาพประเภทการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงาน  ตามประกาศส านักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  การประกาศเกียรติคุณ
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 4 ณ  วันที่  26  พฤศจิกายน  2553  (9.1-9-1)  โดย
ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ  “ระบบการเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์เพื่อการสนับสนุนการบริหารงาน”  จัดท าโดย ส านักงานคณบดี  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของคณะและจดหมายข่าวจากส านัก
ประกันคุณภาพ  รวมถึงเผยแพร่ผ่านเอกสารวิชาการ 1/2554  เรื่อง  ผลงานรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คร้ังที่ 4  ประจ าปี 2553 (9.1-9-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

9.1 6 ข้อ 9 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 9 ข้อ บรรลุ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

9.1 6 ข้อ 9 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 9 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะศลิปศาสตรแ์ละ
วิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2553 

9.1-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

9.1-1-3 แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
9.1-1-4 แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยากาจัดการ 
9.1-2-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ 
9.1-2-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะศลิปศาสตรแ์ละ

วิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2553 
9.1-2-3 บันทึกแจ้งเวียนการก าหนดเปา้หมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2553  

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
9.1-2-4 ปฏิทินการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 2553 
9.1-2-5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
9.1-2-6 สรุปโครงการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553  คณะศิลป

ศาสตร์และวทิยาการจัดการ คร้ังที่ 1 
9.1-3-1 สรุปโครงการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 2 
9.1-3-2 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ส านักงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
9.1-3-3 บันทึกแจ้งเวียนเร่ืองการก าหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
9.1-4-1 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2553  และรายงานการประเมินตนเองทุกสาขาวชิา 
9.1-4-2 แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ของทุกสาขาวิชา 
9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ปี 2552 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
9.1-5-2 รายงานผลการพัฒนาปรบัปรุง (สปค.02) ปี 2552 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
9.1-6-1 ระบบการกรอกข้อมูลใน che QA ออนไลน ์
9.1-6-2 หน้าเว็บเพจ http://fam.csc.ku.ac.th/ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
9.1-7-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกิจการนิสิต  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
9.1-7-2 สรุปโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสติ (คณบดีพบนิสติทุกชัน้ปี) 

http://fam.csc.ku.ac.th/
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9.1-7-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี่อบัณฑิต มก. (กองแผนงาน) 
9.1-7-4 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานตามพันธกิจของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ (กิจการนิสิต/ประกันคณุภาพ/วิจัย/บริการวิชาการ/แผน/ฯลฯ) 
9.1-8-1 สรุปโครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1 
9.1-8-2 บันทึกตอบรับการเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 9 สถาบนั 
9.1-9-1 ประกาศส านักประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง  การประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน

ที่ได้รับรางวัลคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 4 ณ  วันที่  26  พฤศจิกายน  2553   
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2.3 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ด าเนินการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของ สมศ. จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ จาก 20 ตัวบ่งชี้ โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีมติเห็นชอบให้ไม่ต้องประเมินระดับคณะวิชา รวม 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 12, 
16.1, 17, 18.1 และ 18.2 และส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 4 คณะไม่มีการประเมินเนื่องจากยังไม่การเปิดสอนในระดับปริญญาเอก 
ทั้งนี้ให้รายงานข้อมูลเฉพาะในรอบปีการศึกษา 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หรือปีปฏิทิน 2553 ตามที่ตัวบ่งชี้ก าหนด 
โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม (คะแนนเต็ม 5) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.57 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี   

ตำรำงสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี ้ เป้ำหมำย ผลกำร
ด ำเนิน
งำน 

ผลกำร
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

คะแนนเฉลี่ยรวม 14 ตัวบ่งชี้   57.3
94.49


14

 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน   52.3

86.45


13
 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต   29.4
86.12


3

 
1. บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 80.00 75.54 3.78 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
5.00 4.08 4.08 

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ - 25 5.00 
4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - ไม่ประเมิน 
ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์   76.1

27.5


3
 

5. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 10 2.73 1.37 
6. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 5 14.06 3.51 
7. ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 2 0.78 0.39 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม   50.4

9


2
 

8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

30 35.71 5.00 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   50.4

2
9  

10. การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 
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ตัวบ่งชี ้ เป้ำหมำย ผลกำร
ด ำเนิน
งำน 

ผลกำร
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน   79.2

57.5


2
 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดบัคณะวชิา 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 3.51 3.62 3.62 
14. การพัฒนาคณาจารย ์ 2.50 2.34 1.95 
ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน   16.4

1
4.16  

15. ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.61  4.16 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์   08.4

1
4.08  

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ไม่ประเมินระดบัคณะวชิา 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน   4.08 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็อัตลักษณ์ของสถาบนั ไม่ประเมินระดบัคณะวชิา 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเดน็ที่ 1 ไม่ประเมินระดบัคณะวชิา 
18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเดน็ที่ 2 ไม่ประเมินระดบัคณะวชิา 

  ส าหรับสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ของ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สมศ. อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเป็น 3.57 กลุ่ม
ตัวบ่งชี้พื้นฐานผลประเมินอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.52) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ผลประเมินอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 4.08) และ
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผลประเมินตัวบ่งชี้ที่เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.70)  

ตารางค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินตนเองตามประเภทตัวบ่งชี้ 
ประเภทตัวบ่งชี ้ คะแนนเฉลี่ยที่ได ้ ระดับคุณภำพ 

1. ตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน (15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 15) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 3.52 ดี 
2. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์(3 ตัวบ่งชี้ ไดแ้ก่ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1, 16.2, 17)  

ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 16.1 และ 17 
4.08 ดี 

3. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1, 18.2)  
ยกเว้นทั้ง 2 ตัวบ่งชี ้ 

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

4. ตัวบ่งชีพ้ันธกิจหลักของสถานศึกษา (11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ี่ 1 – 11) 3.61 ดี 
ภำพรวมทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5) 3.57 ดี 

 ส าหรับรายละเอียดผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินดังนี้ 
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ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ใช้ข้อมูลการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจการได้งานท า 244 
คน จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 11 คน จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท - คน จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า

ก่อนเข้าศึกษา 4 คน ท าให้มบีัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 75.54 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 244 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 254 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 173 
4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 4 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท - 
7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 56 
8 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นที่ตอบแบบส ารวจ   (ไม่

นับรวมผู้ที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 
229 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 75.54 
10 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 5

100


54.75  = 3.78 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
1 173 75.54 3.78 

229 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1-1 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ใช้ข้อมูลผลการส ารวจคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.08  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 
ข้อ ข้อมลูพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 4.08 
2 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด (ทุกระดบั) 58 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับ) 254 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 4.08 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 

2 คะแนนผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ 4.08 คะแนน 4.08 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 

ข้อมูลหลักฐำน 
คณะศลิปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ 
N คุณธรรม

จริยธรรม 
ความรู ้ ทักษะทาง

ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวมคะแนน
ที่ได ้

ผลการประเมินแต่ละ
ด้าน (คะแนนเตม็ 5) 

58 4.34 3.74 3.82 4.19 4.04 4.08 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ด าเนินโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ 
(MBA)มาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดการเรียนการสอนโดยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผน ข และได้พัฒนา
หลักสูตรเป็นหลักสูตรแผน ก ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการท า
ผลงานวิทยานิพนธ์ จึงท าให้คณะฯ ยังไม่มีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติและคาดว่านิสิตในหลักสูตรแผน ก จะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาในปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะผลักดันให้นิสิตน า
ผลงานเข้าสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบัชาต ิ
0.125   

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบัชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25   

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50   

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทลท์ี่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีลา่สุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75   

5 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทลท์ี่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q2) ในปีลา่สุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

1.00   

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 
จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 
0.125   

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25   
8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.50   

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0.75   

10 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00   
11 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 40 10 
12 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด  40 
13 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือ

เผยแพร ่
25 

14 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 5
25
25
 =  5.00 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
3 10 25 5.00 

40 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3-1 สรุปผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ยังไม่มีเปิดสอนในระดับปริญญาเอก จึงไม่ขอประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ น้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.125   

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25   

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50   

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75   

5 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI 

1.00   

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125   
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25   
8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.50   

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน 0.75   
10 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 1.00   
11 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่   
12 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   
13 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ น้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 
จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

14 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 5
50
 = 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
4    

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
- - 

ข้อมูลหลักฐำน 

1. ชื่อผลงำนที่ตีพิมพ ์ 2. ชื่อนิสิต 3. หน่วยงำนที่สงักัด 4. ระดับคณุภำพ
งำนวิจัย 

5. ชื่อ
วำรสำรวชิำกำร 

6. วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์ 

7. เลขหน้ำ 8. ค่ำ
น้ ำหนัก 

คณะ              
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ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จ านวน 20 
เรื่อง ประกอบด้วย การตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 12 เรื่อง การตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 1 เรื่อง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ - เรื่อง การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ -เรื่อง และมีการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 เรื่อง การจัดนิทรรศการระดับชาติ 1 เรื่อง ระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ - เรื่อง ระดับภูมิภาคอาเซียน - เรื่อง และการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง คิดเป็น
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 1.75  และมีจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.73 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนดร้อยละ 20 หรือร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 1.37 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบัชาต ิ
0.125 12 1.5 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบัชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 1 0.25 

3 ผลงานมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

0.50 - - 

4 ผลงานมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR 
(SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทลท์ี่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีลา่สุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.วารสาร  

0.75 - - 

5 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

1.00 - - 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 
จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125   
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25 - - 
8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.50 - - 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน 0.75 - - 

10 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ 1.00 - - 
11 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 13 1.75 
12 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด  64 
13 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
14 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 5

10
2.73

 = 1.37 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
5 1.75 2.73 1.37 

64 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ปีการศึกษา 2553  
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ข้อมูลหลักฐำน 

1. ชื่อบทควำมวิจัยทีต่ีพิมพ ์ 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงำนที่สงักัด 4. ระดับคณุภำพ
งำนวิจัย 

5. ชื่อ
วำรสำรวชิำกำร 

6. วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์ 

7. เลขหน้ำ 8. ค่ำ
น้ ำหนัก 

คณะศิลปศำสตรแ์ละ
วิทยำกำรจดักำร 

             

1.ต้นทนุและผลตอบแทนการ
ปลูกข้าว กรณีศึกษาบ้าน
หนองหอย ต.เชียงเครือ อ.
เมือง จ.สกลนค 

อ.วรวิทย์ กลุตัง
วัฒนา 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ประชุมวิชาการ 
(proceedings) 

21 - 23 ม.ค.53 334 - 336 0.125 

2.ผลของการฝกึหะฐะโยคะที่
มีต่อสมรรถภาพทางกาย สุข
ภาวะและระดับเครียดของ
ผู้ต้องขังหญงิในเรือนจ า จ.
สกลนคร 

อ.ฉลองชัย ม่าน
โคกสูง 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ประชุมวิชาการ 
(proceedings) 

2-3 ก.ย.53  0.125 

3.ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ "นเรศวณวิจัย ครั้งที ่
6"ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและ
ความพึงพอใจในการท างานที่
ส่งผลต่อพฤตกิรรมด้านการ
จัดการของผู้บริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น กลุ่ม
จังหวัดสกลนคร 

ดร.วัชรพงษ์  อิน
ทรวงศ ์

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ประชุมวิชาการ 
(proceedings) 

8-10 ส.ค.53 820 - 828 0.125 

4.เรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์ 
OTOP กรณีศกึษา : กลุ่ม
แม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ.ถ้ า
เต่า ต.สามัคคี อ.กากาศ
อ านวย จ.สกลนคร 

อ.จาริตา หินเธาว ์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ประชุมวิชาการ 
(proceedings) 

3 - 6 
กุมภาพนัธ์ 
2553 

  0.125 

5.การสร้างแบบฝึกทกัษะ
รายวิชาการบัญชกีารเงิน เรือ่ง 
รายการปรับปรุงส าหรับนิสติ
ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์
และวทิยาการจัดการ มก.
ฉกส. 

4.อ.วรวิทย์  กุล
ตังวัฒนา 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

7-9 เมษายน 
2553 

175 - 179 0.125 

6. ประสิทธิผลของโครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนสกลนครโมเดล 

อ.กนัยารัตน์  
สุขะวัธนกุล 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ประชุมวิชาการ 
(proceedings) 

  0.125 

7.ปัจจัยในการเลือก
สถาบันอุดมศึกษาของ
นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 
ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 

อ.กนัยารัตน์  
สุขะวัธนกุล 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

วารสารวิทยา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 

  0.125 

8.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการระหว่างนิสิตที่รับตรง
รับผ่านส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ
รับเพิ่มเติม มก.ฉกส. 

อ.จาริตา  หิน
เธาว ์

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ประชุมวิชาการ 
(proceedings) 

7-9 เมษายน 
2553 

 0.125 
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1. ชื่อบทควำมวิจัยทีต่ีพิมพ ์ 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงำนที่สงักัด 4. ระดับคณุภำพ
งำนวิจัย 

5. ชื่อ
วำรสำรวชิำกำร 

6. วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์ 

7. เลขหน้ำ 8. ค่ำ
น้ ำหนัก 

9.ความพรอ้มขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในการยก
ฐานะในการเป็นเทศบาล
ต าบลกรณีศกึษาเทศบาล
ต าบลเชียงเครอื 

อ.ดร.วัชรพงษ์  
อินทรวงศ ์

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ประชุมวิชาการ 
(proceedings) 

8-10 สิงหาคม 
2553 

 0.125 

10.การศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการท าสวนส้ม
ของเกษตรใน อ.วารชิภูมิ จ.
สกลนคร 

อ.นนัทิยา  พรม
ทอง 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ประชุมวิชาการ 
(proceedings) 

21 - 23 ม.ค.53  0.125 

11. การพัฒนาทกัษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับมหาวทิยาลัย ที่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศโดยกาใช ้
กลยุทธก์ารตัง้ค าถาม 

อ.ดร.เดน่ติศักดิ ์ 
ดอกจันทร ์

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

International 
Conference 

 21-22 
 

 

0.25 

12. Natural Dyed Cotton 
Fabrics From Lotus and 
Water Lily by Local 
Wisdom Methodology ใน
งานการประชมุวิชาการบัว
นานาชาต ิครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 
และการประชุมวจิัยและ
พัฒนาบัวให้พืชเศรษฐกิจของ
ชาติ ครั้งที่ 8 

อ.กนัยารัตน์  
สุขะวัธนกุล 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ประชุมวิชาการ 
(proceedings) 

20-24 ตุลาคม 
2553 

61-66 0.125 

13.การศึกษาวิถีความคิดของ
ชุมชนท้องถิ่นตอ่การรับความ
ช่วยเหลือทางวิชาการจาก
หน่วยงานภาครฐักรณีศกึษา : 
ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ มก.
ฉกส. 

ผศ.ปัททมา  สุริ
ยกุล ณ อยุธยา 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ประชุมวิชาการ 
(proceedings) 

25-29 
พฤษภาคม 
2553 

 0.125 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 9 เรื่อง ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 0 เรื่อง และมีจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 64 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06  เมื่อคิดเทียบเกณฑ์
ซึ่งก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 3.51 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 9 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน ์ 9 
4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่ศึกษาต่อ) 64 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 14.06 
6 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 

5
20

14.06
 =3.51 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
6 9 14.06 3.51 

64 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2553  
6-2 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 
6-3 เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและงานสรา้งสรรคม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

(http://www.rdi.ku.ac.th/education/2553/index.htm) 
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ข้อมูลหลักฐำน 

1. ชื่อผลงำนวิจัยหรือผลงำน
สร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงำนที่
สังกัด 

4. ลักษณะ
กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

5. ชื่อ
องค์กร/

หน่วยงำน/
ชุมชน ที่
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

6. รำยละเอียดกำรน ำมำใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ 

7. วัน
เดือนปี
ที่ใช้

ประโยช
น์ 

8. หลักฐำน 

คณะศิลปศำสตรแ์ละวิทยำกำร
จัดกำร 

              

1.การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าฝ้ายย้อม
ครามเพือ่พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชมุชน 
จังหวัดสกลนคร 

อ.กนัยารัตน์  
สุขะวัธนกุล 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาการ
จัดการ 

เชิงพาณิชย์ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
นครถ้ าเต่า 

ได้ลายผ้าใหม่ซึ่งเป็นผ้าที่ได้จากการ
ทอเส้นฝ้ายที่ย้อมจากสีธรรมชาติ 
จ านวน 2 ชิน้ 1 ผ้าคุลมไหล่สไบ
ลายไม้มงคล ชื่อลาย เบญจพรรณ
มงคลโชค 2. ผ้าคุลมไหล่ ชื่อลาย 
บุปฝชาติงามตา 

 การจด
ลิขสิทธิ ์

2.ประสิทธผิลของโครงการปฏิบัตกิาร
แก้ไขปัญหาความยากจนสกลนครโมเดล 

อ.กนัยารัตน์  
สุขะวัธนกุล 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาการ
จัดการ 

เชิงนโยบาย ส่วนราชการ
จังหวัด
สกลนคร 

ประเมนิประสทิธิผลโครงการการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและเป็น
แนวทางการพัฒนาโครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 คู่มือการ
ด าเนนิ 
งาน 

3.การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของเครือ่งมอื
เตือนภัยทางการเงนิที่ใช้กับสหกรณ์
การเกษตรในจังหวดัสกลนคร 

อ.กุลนาถ  ภูธร
โคตร 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาการ
จัดการ 

เชิงนโยบาย สหกรณ์
การเกษตร
จังหวัด
สกลนคร 

สามารถน าไปวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด่อยของสหกรณ์และแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น 

 หนังสือ
รับรองการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

4.การบริหารจัดการศนูย์รวมและจ า
หน่วยผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสกลนคร 

 อ.จาริตา หิน
เธาว ์

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาการ
จัดการ 

เชิงนโยบาย กลุ่มทอผ้า
บ้านถ้ าเต่า 

การใชแ้นวคิดภาวะผูน้ า   หนังสือ
ขอขอบคุณ 

5.การบริหารลูกหนี้และการควบคุม
ภายในส าหรับกองทุนหมู่บ้าน 
กรณีศกึษากองทุนหมู่บ้านเชียงเครือ 

อ.นนัทิยา  พรม
ทอง 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาการ
จัดการ 

เชิงนโยบาย สถาบัน
การเงินชมุชน
บ้านเชียง
เครือ 

การบันทกึข้อมูลลกูหนี้/การตดิตาม
ลูกหนี้ได้ครบถว้น 

 หนังสือ
รับรองการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
 

6.การใช้หนังสือภาษาอังกฤษพกพาใน
งานบริการโฮมสเตย์ 

อ.กมลชนก  แสน
เมือง 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาการ
จัดการ 

เชิงนโยบาย นาจอกโฮมส
เตย์ 

สามารถน าหนังสอืภาษาอังกฤษ
พกพาไปใช้ในการให้บริการลูกค้า
ชาวต่างชาติได ้

 หนังสือ
รับรองการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

7.การศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนการ
ผลิตข้าว กรณีศกึษา บ้านหนองหอย ต.
เชียงเครอื อ.เมอืง จ.สกลนคร 

อ.วรวิทย์  กุลตัง
วัฒนา 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาการ
จัดการ 

เชิงนโยบาย เกษตรกร
บ้านหนอง
หอย 

น าไปใช้ลดต้นทนุการผลิตได้มาก
ย่ิงขึ้น 

 หนังสือ
รับรองการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

8. การปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติใน
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า Productivity 
Improvement in Garment Factory 

อ.วรสิทธิ ์ วงศ์
อดิศัย 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาการ
จัดการ 

เชิงนโยบาย มายาการ์
เม้นท ์

ระบบการท างานที่คลอ่งตัวขึ้นและมี
เป้าหมายที่ดีเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพ
ในการผลิตและลดต้นทุนในการ
ด าเนนิการผลิต 

 หนังสือ
ขอขอบคุณ 

9.ศึกษาการวางระบบบัญชี บริษัท
ส าเภาทอง 889 จ ากัด 

อ.ธิบดี  สกุลวชิญ
ธาดา 

คณะศิลป
ศาสตร์และ

เชิงพาณิชย์ บริษัท
ส าเภาทอง 

การวางระบบบัญชีของบริษัท  หนังสือ
ขอขอบคุณ 
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1. ชื่อผลงำนวิจัยหรือผลงำน
สร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงำนที่
สังกัด 

4. ลักษณะ
กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

5. ชื่อ
องค์กร/

หน่วยงำน/
ชุมชน ที่
น ำไปใช้
ประโยชน์ 

6. รำยละเอียดกำรน ำมำใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ 

7. วัน
เดือนปี
ที่ใช้

ประโยช
น์ 

8. หลักฐำน 

วิทยาการ
จัดการ 

889 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ โดยมีบทความ
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 2 เรื่อง บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 0 เรื่อง ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านการรับรองคุณภาพ 0 เรื่อง และต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการฯ 0 เรื่อง คิดผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 0.50 คะแนน มี
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 64 คน และนักวิจัยทั้งหมด - คน รวม 64 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78  เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่ง
ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 0.39 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 
จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติ 0.25 2 0.50 
2 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาต ิ
0.50 0 0 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวฒุิ 0.75 0 0 
4 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการและ

ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการ
แล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการ 

1.00 0 0 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับรองคุณภาพ 2 0.50 
6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด  (นบัรวมที่ลาศึกษา

ต่อ) 
64 

7 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 
5

10
0.78

 = 0.39 
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เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
7 0.50 0.78 0.39 

64 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7-1 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 จ านวน 2 เรื่อง 

ข้อมูลหลักฐำน 

1. ชื่อผลงำนวชิำกำรที่ได้รับกำรรับรอง
คุณภำพ 

2. ชื่อคณะ
ผู้เขียน 

3. หน่วยงำน
ที่สังกัด 

4. ระดับ
คุณภำพผลงำน

วิชำกำร 

5. ชื่อวำรสำรที่
ตีพิมพ ์

6. วันเดือนปีที่
ได้รับรอง
คุณภำพ 

7. ค่ำ
น้ ำหนัก
ระดับ

คุณภำพ
ผลงำน
วิชำกำร 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจดักำร            
1. บทความเรื่อง กล่องด าและแนวคิดวิธี
ปฏิบัติที่ดีท่ีสุดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(The Black Box and Best Practice 
Concept in Human Resource 
Management) 

อ.ดร.วัชรพงษ์  
อินทรวงศ์ 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาการ
จัดการ 

บทความ
วิชาการตีพิมพ์
ในวารสาร
ระดับชาต ิ

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – 
มิถุนายน 
2553 

0.25 

2. บทความเรื่อง มองต่างมุมองคก์ารแห่งการ
เรียนรูภ้ายใต้บริบทองค์การแบบไทย ๆ 

อ.ดร.วัชรพงษ์  
อินทรวงศ์ 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาการ
จัดการ 

บทความ
วิชาการตีพิมพ์
ในวารสาร
ระดับชาต ิ

นานาทรรศนะ
การจัดการ
ความรู้และการ
สร้างองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 
ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

พิมพ์ครั้งท่ี 2  
พ.ศ.2553 

0.25 
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ี
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 2 เรื่อง มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการ
พัฒนาการวิจัย 1 เรื่อง และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 2 เรื่อง ผลรวมจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
5 เรื่อง มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.71  เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่ง
ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 5.00 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 

1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอน 2 
2 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการวิจัย 1 
3 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งในส่วนของการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
2 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 14 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
35.71 

6 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 5
30

35.71
  =5.95 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
8 5 35.71 5.00 

14 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8-1 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

8-2 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 
8-3 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
8-4 โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ข้อมูลหลักฐำน 

1. กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมที่มีกำรน ำไปบูรณำกำร 

2. ชื่อคณะ
ผู้ด ำเนินกำร 

3. ชื่อหน่วยงำนที่
ด ำเนินกำร 

4. ลักษณะภำรกิจที่มี
กำรบูรณำกำร 

5. วันเดือนปีที่
น ำไปบูรณำกำร 

6. รำยละเอียดกำรน ำกำร
บริกำรวชิำกำรไปบูรณำ
กำร /หลักฐำน (ชื่อวิชำ/
เรื่องวิจัย/ต ำรำ ฯลฯ) 

คณะศิลปศำสตรแ์ละ
วิทยำกำรจดักำร 

        

1.การทดสอบสมรรถภาพเพือ่
สุขภาพสัญจรเมืองสกลนคร 

อ.ดร.อ านวย ตัน
พานิชย ์

 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ 

ใช้กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

31 ก.ค.-1ส.ค.53 ประมวลการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 2.โครงการบริการวิชาการเรื่อง
โครงการแนะน าการจัดท าบัญชี
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
หอย 

อ.กฤตพงศ์  วัชระนุกุล คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ 

ใช้กับการเรียนการสอน 9 กรกฎาคม 2553 ประมวลการสอนรายวิชา
สัมมนา สาขาบัญช ี

 3.โครงการบริการวิชาการเรื่อง
การอบรมบุคลิกภาพในการ
บริการชุมชน 

อ.พิมพ์อมร  นิยมค้า คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ 

ใช้กับการเรียนการสอน 19 มิถุนายน 2553 ประมวลการสอนรายวิชา
คลากรสัมพันธ ์

 4.โครงการบริการวิชาการผลิต
หนังสือพกพาภาษาอังกฤษ
ส าหรับการให้บรกิาร
นักท่องเที่ยวโฮมสเตย ์
 
 
 

อ.กมลชนก  แสนเมือง คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ 

ใช้กับการวจิัย 9 พฤษภาคม 2554 โครงการวิจัยเร่ือง
การศึกษารูปแบบการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ให้บริการลูกค้าโฮมสเตย ์ณ 
หมู่บ้านนาจอก จังหวัด
นครพนม 

 5.โครงการอบรมด้าน
การตลาดส าหรับสินค้าทัว่ไป
ให้กับผู้ที่สนใจ 

อ.วิจิตร เทิดบารม ี คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ 

ใช้กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

23 กรกฎาคม 2553 โครงการวิจัยเร่ืองการเพิ่ม
มูลค่าเครื่องปั้นดินเผา
ประมวลการสอนรายวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งต่อชุมชน โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2553 ของคณะฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
รูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน หรือการช่วย
แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา อ. กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล อ.จาริตา หินเธาว์ และ อ. เปรมฤดี จิตร
เกื้อกูล ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจสภาพปัญหาของชุมชนด้วยการสัมภาษณ์ การจัดเวทีชาวบ้าน ให้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสินค้าชุมชน ซึ่งข้อสรุปจากการส ารวจเบื้องต้นพบว่า  ชาวบ้านในสกลนครมีอาชีพ
ผลิตน้ าครามและทอผ้าครามที่ได้สืบสานมาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ และปัจจุบันเป็นสินค้า OTOP ของสกลนคร 
แต่คณะนักวิจัยพบว่ายังมีปัญหาที่ชุมชนต้องการให้นักวิจัยช่วยแก้ไขด้าน การจัดการ การตลาด เนื่องจากแต่ละกลุ่ม
วิสาหกิจจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแตกต่างกัน ขายสินค้าได้ราคาไม่ดี ต้นทุนการผลิตสูง การออกแบบลายผ้ายังไม่
ทันสมัย ฯลฯ  

จากนั้นเมื่อคณะนักวิจัยได้ทราบปัญหาดังกล่าว จึงได้ประสานงานไปยังส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนครเพ่ือรายงานปัญหาที่พบ นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการของบวิจัยจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือน ามาวิจัยและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นที่
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามซึ่งเป็นผ้าทอพ้ืนเมืองของจังหวัดสกลนคร ซึ่งทาง วช . ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
วิจัย เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร” ภายใต้
แผนงาน “บทบาทของมหาวิทยาลัยร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจ
ชุมชนและเศรษฐกิจจังหวัดอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาผ้าฝ้ายย้อมครามและเครื่องปั้นดินเผา”  

โดยการวิจัยเป็นแบบ Participate Action Research (PAR) เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด 
กระบวนการแก้ไขปัญหา รวมถึงมุ่งเน้นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับชุมชน เพ่ือ
กระตุ้นให้ชุมชนได้เกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริหารผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งได้จัดกิจกรรมใน
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โครงการ อาทิ เวทีชาวบ้าน กิจกรรมอบรมการแปรรูปสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ การเสวนา
จากผู้ทรวงคุณวุฒิ เช่น พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวด
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าฝ้ายย้อมคราม การเสวนาระดับจังหวัดโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนจากภาคราชการ 
ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดสกลนคร เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อม
ครามจังหวัดสกลนคร 

 โดยมีการด าเนินงานวิจัยหลักๆ นั้นคณะนักวิจัยได้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนครถ้ าเต่า ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ผลิตน้ าคราม และทอผ้าฝ้ายย้อมครามที่มีก าลังการผลิตมากที่สุดในประเทศ  เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนงานที่
วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้น าหลักการด าเนินงาน PDCA มาใช้ โดยเมือ่ด าเนินงานโครงการที่จัดเพ่ือการ
วิจัยกับชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ทั้งในด้านการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยสู่ชุมชน 
รวมถึงการเผยแพร่ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไปผ่านการจัดนิทรรศการในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2553” (Thailand Research Expo 2010) ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ และผ่านการจัดนิทรรศการในงาน “เส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 2554” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ       

2. โครงการวิจัย “การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สกลนคร” มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 100 โดยสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ 
และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้   โดยภายหลังจากการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นได้มีการตรวจ
ติดตามงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้มาตรวจติดตาม
โครงการพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในการแก้ไขรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้เข้าเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือติดตามความก้าวหน้า หรือผลสัมฤทธิ์โครงการ จากการ
รวบรวมข้อมูล พบว่า ชุมชนได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตัดเย็บ และการบริหารตลาดไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบลายผ้า  การทดลองผลิตสินค้าใหม่ไปเสนอขายให้กับลูกค้า พัฒนาเทคนิคการขาย การตกแต่งร้าน การท า
กล่องบรรจุสินค้าซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมท่ีขายเพียงผ้าผืนเท่านั้น 

นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้น าหนังสือ “การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามจังหวัด
สกลนคร” ซึ่งเรียบเรียงโดยคณะนักวิจัยมาศึกษาเพ่ิมเติมและได้หมุนเวียนกันอ่านระหว่างสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย นับ
ได้ว่าโครงการวิจัยดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ในการด าเนินการวิจัยร่วมกับชุมชน ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าผ้าฝ้ายย้อมคราม โดยได้รับความร่วมมือจาก  วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสกลนคร และ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร
บรรยายจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร และเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  ซึ่งส่งผลให้สมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้
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เทคนิค/วิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม จนเกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพได้ และช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ท าให้มีรายได้สูงข้ึนได้อีกด้วย 

4. ภายหลังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ด าเนินโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว พบว่าชาวบ้านผู้มีส่วน
ร่วมในโครงการวิจัย ได้น าความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชุมชน 
หรือ สนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมาร่วมรับบริการวิชาการในครั้งต่อไป โดยการย้อมครามถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร  และยังเป็นสินค้า OTOP ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดอีกด้วย   ซึ่งนอกจากจะช่วยสืบ
สานภูมิปัญญาแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ได้
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีงานท า ลดการไปขายแรงงานนอกพ้ืนที่ โดยชุมชนมี
การช่วยกันถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรมในโครงการ และการประยุกต์กับประสบการณ์ของสมาชิกชุมชนเอง ซึ่ง
เป็นการสร้างกลไกเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนของชุมชน อีกทั้งผู้เข้ารับบริการวิชาการยังสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง  
 5. ภายหลังคณะนักวิจัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินโครงการวิจัยแล้วยังได้เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาในการจดลิขสิทธิ์ลายผ้าใหม่ซึ่งเป็นผ้าที่ได้มาจากการทอเส้นฝ้ายที่ย้ อมจากสีธรรมชาติ จ านวน 2 
ชิ้นงาน คือ (1) ผ้าคลุมไหล่ สไบลายไม้มงคล ชื่อลาย “เบญจพรรณมงคลโชค” และ (2) ผ้าคลุมไหล่ ชื่อลาย “บุปผ
ชาติงามตา” ซึ่งรับลิขสิทธิ์เมื่อ 29 ตุลาคม 2552 ในนามแม่บ้านเกษตรกรนครถ้ าเต่า นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้
ยื่นจดลิขสิทธิ์ลายผ้าฝ้ายย้อมคราม อีกจ านวน 2 ชิ้นงาน คือ (1) ลาย “บัวหลวงเกษตรสามัคคี” และ (2) ลาย “บัว
หลวงสามัคคี” ในนามมหาวิทยาลัยเกษตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการของส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
   โครงการวิจัยดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนั้น พบว่า 
ชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าได้น าความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายจริงและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส่งผลท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบต่อไป  
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สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2551 
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ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม   ชื่อลาย “บัวหลวงเกษตรสามัคคี” 

 
 
 
 

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม   ชื่อลาย “บัวหลวงสามัคคี” 
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ภาพกิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าฝ้ายย้อมคราม” 

 

 

          
 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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ภาพกิจกรรม “การเสวนา: แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม” 

 
 

 
ภาพกิจกรรม “การติดตามผลการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามในงาน KBO Contest 2009” 
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ภำพกิจกรรมนิทรรศกำรในงำน “เส้นทำงงำนวิจัยมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ 2554” 
 

 

     
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
9 ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 4.00 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9-1-1 โครงการเครือข่ายองค์ความรู้ ความรู้ (Knowledge-based OTOP : KBO) จังหวัด 

 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 5.  ไดร้ับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เห็นความส าคัญในการสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่

จ าเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาสิ่งที่ดีงามโดยมีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดย
มอบหมายคณะกรรมการนิสิต (10 – 1 – 1)  โดยนอกจากนั้นมีการก าหนดไว้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2552 – 2555) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2551-2555 (10 – 1 – 2) และก าหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ือจัดท าแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2553 (10 – 
1 – 1 ) โดยมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 37 โครงการ ใช้งบประมาณสนับสนุนจ านวนเงินทั้งสิ้น 255, 
000 บาท โดยเน้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา เพ่ือให้สอดคล้องกับประเพณี
และความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น ให้นิสิตและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และสอดแทรกความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้อง HTM โครงการ
ท าบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา และโครงการสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ดังนั้นในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีจึงบรรจุโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วย เพ่ือขออนุมัติด าเนินงานและงบประมาณส าหรับการด าเนิน
โครงการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และสโมสรนิสิตคณะเป็นผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
ดังกล่าว เช่น มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านทางเว็บไซต์คณะ เพ่ือให้นิสิตและผู้ที่สนใจ
เข้าเยี่ยมชมและแสดงข้อคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ หลังจากที่คณะได้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เสร็จสิ้น ได้มี
การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ เช่น โครงการสืบสานวิธีการท าปราสาทผึ้ง โครงการ HTM  สุขใจเข้าวัด มี
การสรุปผลการประเมิน รายงานปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ และน าไปปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมอื่นต่อไป (10 – 1 – 3 ) 
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2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ผลการด าเนินงานมีอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้ความสนใจและความร่วมมือด้วยดีทุกโครงการ ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้  (10 – 2 – 1) 

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีความยั่งยืน เช่น โครงการท าบุญเวียน
เทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ที่ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 (10 – 3 – 1) 

4. โครงการธรรมะกับชีวิต โครงการ น้องพ่ี บัญชี ร่วมท าบุญ ท านุบ ารุงพุทธศาสนา โดยนิสิตสาขาการ
บัญชี โครงการท าความสะอาดโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีการปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เช่น ท าวัตร
เย็น การพัฒนาท าความสะอาดวัด การสนทนาธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม โดยมีนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกเข้าร่วม เป็นส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
การสร้างคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน (10 – 4 – 1) 

5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ โดยในรอบปี
การศึกษา 2553  นิสิตของคณะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ (10-5-1) 

5.1 รางวัลโครงการดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม The Best 1 Season 2 โดยนิสิตสาขา
การตลาด จากการเข้าร่วมแข่งขัน โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจ าปี 2553 

5.2 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม KUWIN 67 โดยนิสิตสาขาการจัดการ จากการเข้าร่วม
แข่งขัน โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจ าปี 2553 

5.3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 4 รางวัล 
โดยนิสิตสาขาการบัญชี จากการเข้าร่วมกิจกรรม RD Camp Season 4   ประจ าปี 2553 

5.4 รางวัลชนะเลิศ ทีมบัญชีขันอาสา  โดยนิสิตสาขาการบัญชี จากการเข้าร่วมกิจกรรมเมืองไทย 
Smile Society ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2553 

5.5 รางวัลรองชนะเลิศ ทีมคิดดี โดยนิสิตสาขาการบัญชี จากการเข้าร่วมกิจกรรมเมืองไทย Smile 
Society ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2553 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
10 ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 4.00 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
10-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
10-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) 
10-1-3 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2553 
10-2-1 เอกสารสรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
10-3-1 เอกสารสรุปโครงการท าบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 
10-4-1 เอกสารสรุปโครงการธรรมะกับชีวิต โครงการ น้องพ่ี บัญชี ร่วมท าบุญ ท านุบ ารุงพุทธ

ศาสนา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2.  อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.  มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ ณ 

จังหวัดสกลนครซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่งธรรม” เนื่องจากมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง และวัดวาอาราม
ต่างๆ มากมาย ภายในมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการศึกษาเล่าเรียน และการสืบสานทางพุทธศาสนา  ซึ่งมี
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยที่ส าคัญ  คือ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นสถานที่ที่ใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่น การประกอบพิธีเวียนเทียน และกิจกรรมตักบาตรประจ าเดือนโดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานภายในวิทยาเขตเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้สนับสนุน
ให้บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารถิ่นในพุทธธรรม เช่น โครงการสมาธิเพ่ือการพัฒนา EQ ครั้งที่ 7 
โครงการท าบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬบูชา  กิจกรรมนั่งวิปัสนากรรมฐานเป็น
ต้น  อันก่อให้เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านพุทธศาสนาต่อไป  (11.1-1 อ้าง 6.1-3-1) 

2. ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตั้งอยู่ที่อาคาร 7 ชั้น 3  ได้มีการจัดพ้ืนที่ “มุมพักผ่อนเพ่ือ
การเรียนรู้ หรือ Edutainment Corner” ทั้งหมด 2 แห่ง (11-2-1) ส าหรับให้นิสิตได้พักผ่อนระหว่างรอเรียน
หนังสือ  และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การท างานกลุ่ม การเล่น Internet  รวมทั้งมีหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
ต่างๆ ให้นิสิตได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย นอกจากนี้ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการตลอดสองข้าง
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ทาง ได้มีการจัดบอร์ดเพ่ือให้นิสิตได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่อาจารย์ได้รับมอบหมายเพ่ือให้ความรู้แก่นิสิต
และบุคคลทั่วไป และภาพรวมโดยทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เช่น อาคารเรียน ห้องสมุดโรงอาหาร ห้องน้ า และสถานที่ต่างๆ  ล้วนแต่สะอาดและถูกสุขลักษณะ เห็นได้
จากภายในตึกมีถังขยะตั้งไว้คอยบริการทั่วไป และบุคคลากร นิสิตต่างร่วมใจกันรักษาความสะอาด   นอกจากนี้การ
ตกแต่งและออกแบบอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม ซึ่งเป็นอาคารที่ถูกออกแบบภายใต้ความสุนทรีย์งดงามอย่างศิลปะ
ไทย ซึ่งเป็นอาคารส าหรับประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ มีการด าเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
ท าบุญประจ าเดือน ประกอบพิธีเวียนเทียน และยังเป็นสถานที่ส าหรับท าวัดเช้าและวัดเย็นของนิสิตชมรมพุทธ
ศาสนา (11-2-1)  

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์
ให้สวยงาม และสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าเต็งรัง 
(11-3-1) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าที่เต็มไปด้วยป่าเบญจพรรณต่างๆ มากมาย รวมทั้งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์แมลงทับ และยังมีพ้ืนที่
อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง คืออ่างสกลนคร และอ่างนครพนม (11-3-2) ตั้งอยู่บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานที่ให้
นิสิตได้ออกก าลังกายพายเรือแคนนู และใช้กิจกรรมลอยกระทงในวันลอยกระทงด้วย นอกจากนี้ยังมีออกแบบ
เส้นทางขี่จักรยาน (11-3-3) เพ่ือให้นิสิตและบุคคลากรทั่วไปได้ออกก าลังกายภายใต้สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นเต็มไป
ด้วยต้นไม้นานาพรรณ  และการคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ  

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและ
ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่ าเสมอ คือ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม 
(11.4-1)  และอ่างสกลนคร ซึ่งได้ใช้จัดกิจกรรมลอยกระทง (11.4-2) 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาในด้านกายภาพของวิทยาเขต ซึ่งผลการประเมินมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 (11-5-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
11 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5.00 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
11-1-1 ภาพกิจกรรมโครงการท าบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  
11-2-1 ภาพถ่ายมุมพักผ่อนเพ่ือการเรียนรู้ 
11-3-1 ภาพอุทยานป่าเต็งรัง 
11-3-2 ภาพถ่ายอ่างสกลนครและอ่างนครพนม 
11-3-3 ภาพถ่ายเส้นทางขี่จักรยาน  
11-4-1 ภาพอาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรม 
11-4-2 ภาพอ่างสกลนคร 
11-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจด้านกายภาพ  

 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ไม่ประเมินระดับคณะวิชำ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน  

 ผลประเมินระดับมหำวิทยำลัย โดยในปีการศึกษา 2553  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับดี 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
12 ผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยฯ 3.95 คะแนน 3.95 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
12-1 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานแต่งตั้ง ได้คะแนนเท่ากับ 3.62 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
13 ผลการประเมินผู้บริหาร 3.62 คะแนน 3.62 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
13-1 สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำคณำจำรย์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 2 คน ปริญญาโท 
52 คน และปริญญาเอก 3 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี - คน ปริญญาโท และปริญญาเอก 2 คน  
รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี - คน ปริญญาโท และปริญญาเอก 5 คน  และศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญา
ตรี - คน ปริญญาโท และปริญญาเอก - คน  มีผลรวมค่าดัชนีคุณภาพ 150 คะแนน จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
64 คน คิดเป็นสัดส่วน 2.34   เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนดค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ได้
เท่ากับ 1.95 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 

วุฒิกำรศึกษำ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม  
(คน x ค่ำน้ ำหนัก) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

อาจารย ์ 0 2 2 52 5 3 119 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 0 3 2 6 0 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 0 5 5 8 0 25 
ศาสตราจารย ์ 6 0 8 0 10 0 0 
รวม (คน x ค่ำน้ ำหนัก)    150 

 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และไม่มตี าแหน่ง
ทางวชิาการ 

0 2 0 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

1 0 0 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์

3 0 0 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย ์

6 0 0 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และไม่มีต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

2 52 104 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3 2 6 

7 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และด ารงต าแหน่ง 5 5 25 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 
จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

รองศาสตราจารย ์
8 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และด ารงต าแหน่ง 

ศาสตราจารย ์
8 0 0 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และไม่มีต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

5 3 15 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และด ารงต าแหนง่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

6 0 0 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และด ารงต าแหนง่ 
รองศาสตราจารย ์

8 0 0 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และด ารงต าแหนง่ 
ศาสตราจารย ์

10 0 0 

13 ผลรวม  64 150 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 2.34 
15 คะแนนที่ได้ (เต็ม 5) 5

6
2.34

 = 1.95 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์
14 150 2.34 1.95 

64 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
14-1 เอกสารค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ าแนกตามคณะ 
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ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.16 ได้คุณภาพในระดับดี 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
15 ผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (เต็ม 5) 4.16 คะแนน 
4.16 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
15-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (ไม่ประเมินระดับคณะวิชำ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ (ให้ระบุ  ตำมข้อที่ได้ด ำเนินกำร) 

 1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ 
 3.  ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่

ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5.  ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

  ผลประเมินระดับมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
16.1 ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย  

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
16.1-1-1 เอกสารการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน 
16.1-1-2 แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
16.1-2-1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
16.1-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์  
16.1-4-1 ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ที่สถาบันก าหนด 
16.1-5-1 เอกสารการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือได้รับยกย่องในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีการศกึษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ใช้ข้อมูลผลการส ารวจการประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 4.08 
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 58 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 254 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 4.08 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
16.2 ผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (เต็ม 5) 

4.08 คะแนน 
4.08 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

16.2-1 สรุปผลการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2553 

ข้อมูลหลักฐำน 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ 
N ส านึกด ี มุ่งมั่น สร้างสรรค ์ สามัคค ี รวมคะแนนทีไ่ด ้

ผลการประเมินแต่ละด้าน 
(คะแนนเต็ม 5) 

58 4.38 4.12 3.79 4.05 4.08 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 17 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์   (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ (ให้ระบุ  ตำมข้อที่ได้ด ำเนินกำร) 

 1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ 
 3.  ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการด าเนินงานตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่

เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5.  สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ผลประเมินระดับมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
17 ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
17-1-1 เอกสารการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบัน 
17-1-2 แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 

จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
17-2-1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
17-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 
17-4-1 ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของ

สถาบันที่ก าหนด 
17-5-1 เอกสารการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือได้รับยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ 
 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเกษตร (ไม่ประเมิน
ระดับคณะวิชำ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ (ให้ระบุ  ตำมข้อที่ได้ด ำเนินกำร) 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
 4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน  

  ผลประเมินระดับมหำวิทยำลัย 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
18.1 ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย  

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
18.1-1-1 โครงการ/กิจกรรมที่สถาบันได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน ในการ

ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการเกษตร 
18.1-2-1 รายงานสรุปผลโครงการ 
18.1-3-1 ข้อมูลแสดงถึงประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
18.1-4-1 ข้อมูลแสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการด าเนินงาน

ของโครงการ 
18.1-5-1 ข้อมูลแสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  (ไม่ประเมินระดับคณะวิชำ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
 4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน  

 ผลประเมินระดับมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
18.2 ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย  

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
18.2-1-1 โครงการ/กิจกรรมที่สถาบันได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน ในการ

ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
18.2-2-1 รายงานสรุปผลโครงการ 
18.2-3-1 ข้อมูลแสดงถึงประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
18.2-4-1 ข้อมูลแสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการด าเนินงาน

ของโครงการ 
18.2-5-1 ข้อมูลแสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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บทที่ 3  
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนนิงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ มุมมอง
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการด้านต่ างๆ 
และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 
กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

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

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดค้ะแนนเฉลี่ย  4.32 ผลประเมนิได้คุณภาพระดบั ดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังต่อไปนี ้

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- 5.00 5.00 - - 4.08 5.00 5.00 4.08 ดีมาก ดีมาก ด ี

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

1.90 4.00 4.00 - 5.00 3.69  3.34 3.34 3.69 พอใช้ พอใช้ ด ี

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  1.88 5.00 5.00 - - 1.76 3.96 3.96 1.76 ด ี ดี ต้อง
ปรับป
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องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

รุง 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 4.50 4.50 - - 4.50 4.50 4.50 4.50 ดีมาก ดีมาก ด ี

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดีมาก ด ี

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและ
จัดการ  

- 4.75 4.75 - - 3.62 4.75 4.75 3.62 ดมีาก ดมีาก ด ี

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

- 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - ด ี ดี - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ  

- 5.00 5.00 - - 4.16 5.00 5.00 4.16 ดีมาก ดีมาก ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

1.89 4.63 4.61 5.00 5.00 3.21 4.19 4.16 3.56    

ผลกำรประเมิน ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก พอใช้ ดี ดี ดี    

 
 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการพิจารณาผลการประเมินประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง 4 ดา้น สามารถสะท้อน
ผลการด าเนนิงานของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพนัธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่าอยู่ในระดับ พอใช ้โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 
2. การด าเนินงานตามพนัธกิจด้านการวิจัย พบวา่อยู่ในระดับ ด ีโดยมีค่าเฉลี่ย 3.96 
3. การด าเนินงานตามพนัธกิจด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม พบว่าอยู่ในระดบั ดีมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 4.50 
4. การด าเนินงานตามพนัธกิจด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม พบว่าอยู่ในระดบั ดีมาก  

  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกดา้น ได้คะแนนเฉลี่ย  4.32 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี หากพิจารณาผลการประเมนิของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.19 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำน
คุณภำพบัณฑิต  

- - - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรกำร
อุดมศึกษำ 

1.89 4.59 4.56 - 4.08 4.03 ด ี ดี 

 มาตรฐานที่ 2 ก  ด้าน
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.57 4.57 - 4.57 4.57 ดมีาก ดีมาก 

  มาตรฐานที่ 2 ข ด้าน
พันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

1.89 4.60 4.56 - 3.83 3.74 ด ี ดี 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำร
สร้ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้และสังคม
แห่งกำรเรียนรู้  

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดมีาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมำตรฐำน 
(สกอ.) 

1.89 4.63 4.61 5.00 4.19 
 

4.16   

ผลกำรประเมิน ต้องปรับปรุง ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี   

 
 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแตล่ะดา้น สามารถสะท้อนผลการด าเนนิงานของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ ดังนี ้

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่าอยู่ในระดบั ดีมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 5.00 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่าอยู่ในระดับ ด ีโดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่าอยู่ระดับ ดมีาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 5.00 
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กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
บุคลากรและการเรียนรู้และนวตักรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ด ีหากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ด ี
รายละเอียดดังนี้  

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 
มุมมองด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ควำมหมำยผล

ประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

- 4.57 4.50 5.00 4.63 4.57 ดีมาก ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

4.00 4.67 4.67 - 4.60 4.60 ดมีาก ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 1.88 5.00 5.00 - 2.94 2.94 พอใช้ พอใช้ 
4. ด้านบุคลากรและ
การเรยีนรู้และ
นวัตกรรม 

0.85 5.00 5.00 - 2.92 2.92 พอใช้ พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง 

1.89 4.63 4.61 5.00 4.19 4.16   

ผลกำรประเมิน ต้องปรับปรุง ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี   

 
 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละ
ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดังนี ้

1. ด้านนิสิตและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย พบว่าอยู่ในระดบั ดีมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 4.63 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่าอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลีย่ 4.60 
3. ด้านการเงิน พบวา่อยู่ในระดับ พอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.94 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบวา่อยู่ในระดับ พอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.92 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการด าเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ ด ีหากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังนี ้
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 
มำตรฐำน

สถำบันอุดมศกึษำ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ควำมหมำยผลประเมิน 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพ
และควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

1.90 4.50 4.50 - 3.90 3.90 ด ี ดี 

   1) ด้านกายภาพ 4.00 - - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

   2) ด้านวิชาการ 0.85 4.00 4.00 - 2.74 2.74 พอใช้ พอใช้ 

   3) ด้านการเงิน - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 ด ี ดี 

   4) ด้านการบรหิารจดัการ - 4.83 4.83 - 4.83 4.83 ดมีาก ดีมาก 

2. มำตรฐำนด้ำนกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศกึษำ 

1.88 4.78 4.75 5.00 4.53 4.49 ดมีาก ดี 

   1) ด้านการผลิตบณัฑติ - 4.75 3.50 5.00 4.80 4.75 ดีมาก ดีมาก 

   2) ด้านการวิจัย 1.88 5.00 5.00 - 3.96 3.96 ด ี ดี 

   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 4.50 4.50 - 4.50 4.50 ด ี ดี 

   4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมำตรฐำน
สถำบันอุดมศกึษำ 

1.89 4.63 4.37 5.00 4.19 4.16   

ผลกำรประเมิน ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี   

 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุก
ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดังนี ้

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ อยู่ในระดบั ด ีโดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 

- ด้านวชิาการ อยู่ในระดบั พอใช ้โดยมีค่าเฉลี่ย 2.74 

- ด้านการเงิน อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 

- ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.83 
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2. มาตรฐานด้านการด าเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 

- ด้านการผลิตบณัฑิต อยู่ในระดบั ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80 

- ด้านการวิจัย อยู่ในระดับ ด ีโดยมีค่าเฉลี่ย 3.96 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 

- ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการ สามารถวเิคราะห์จุดแข็ง จุด
ที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปไดด้งันี ้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณธิำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 
 คณะมีแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่มีวัตถุประสงค์  กลยุทธ์  และมีความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั  รวมถึงมีแผนปฏบิัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปีอย่างชดัเจน   
  จุดที่ควรพัฒนา 
 มีการจัดท าตัวบ่งชีพ้ร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนงานประจ าปี แตไ่ม่
สามารถวัดความส าเร็จได้อย่างชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้เพื่อให้การประเมินความส าเร็จสามารถวัดได้อย่างชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 
  1.คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานโดยด าเนนิการตามกระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร และ
สาขาวชิาทีส่อดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น 

2. คณะมีระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสามารถน าความรู้ และทกัษะที่ได้จากการ 
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย ์
บุคคลากรสายสนบัสนุน 

3. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร และมีกา ร
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

จุดอ่อน 
1. คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ประจ า ที่มีวุฒิปริญญาเอกน้อย  ขาดการจูงใจในเร่ือง การเรียนการสอน 

 รวมถึงการเข้าสู่ต าแหน่งวชิาการ 

2. ขาดการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ และ 

การเชื่อมโยงกับกลยุทธ์คณะฯ 

3. ขาดระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเชา้ร่วมกิจกรรมการประชุม 

วิชาการหรือน าเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมระหว่างมหาวทิยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 
1.คณะศิลปศาสตร์ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาตนเอง และ

พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการเสนอผลงานวิชาการ 

เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

2.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการควรจัดให้มีแผนการบริหารที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของคณะฯ 

เพื่อน าเอาเป็นแผนในการปรับปรุงต่อไป 

3.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ และมี

ระบบกลไกการส่งเสริมนสิิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  จุดแข็ง 

1.  ระบบการให้ค าปรึกษา  คณะมีการวิเคราะห์ปัญหากลุ่มย่อยและรายบุคคล ร่วมกับผู้ปกครองนิสิตในการ
แก้ไขปัญหาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
 คณะมีการบริการข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า  แต่ระบบการวัดความส าเร็จของการให้บริการยังไม่
ชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรเพิ่มเติมช่องทางการตดิต่อหรือจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งก าหนดวิธีประเมิน
ความส าเร็จของการให้บริการข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่าที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. คณาจารย์ส่วนใหญ่  มีโอกาสในการน าเสนอผลงาน/ประชุมวิชาการในระดับชาต ิ
2. คณะมีการสนบัสนุนทัง้ทรัพยากรการเงิน  และพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดกระบวนการคัดสรร  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
2. เงินสนบัสนุนการวิจัยมจี านวนนอ้ย  และเป็นแหล่งเงินจากภายในคณะคณาจารย์ส่วนใหญ่  ยังมี

ประสบการณ์การท าวจิัยน้อย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีกระบวนการคัดสรร  วิเคราะห์  และสังเคราะห์งานวจิัย  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับนักวจิัยในการ
ค้นคว้า  และต่อยอดงานวจิัยรวมทั้งการไปใช้ประโยชน์ 

2. คณะควรหาแหล่งเงินสนับสนุนงานวิจยัจากแหล่งเงินภายนอกมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน 
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ  การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  และการวิจัย 
2. ขาดการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าแผนการเชื่อมโยงการบูรณาการการบริการวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
2. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย  ตลอดจนการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงกิจกรรมการบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 
 คณะมีการส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นิสิตที่สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของ
คณะอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
  จุดที่ควรพัฒนา - 
  ข้อเสนอแนะ - 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 
 คณะมีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลทีด่ี  เปิดโอกาสให้บคุลากรทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการบริหารตาม
โครงสร้างการบริหาร 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 ยังไม่มีผลการประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กรไปพัฒนาปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ให้อยู่ใน
การท างาน 
  ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรประมวลองค์ความรู้ตา่ง ๆ ที่เกิดจากความสามารถของบุคลากร เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้  การติดตาม  และประเมินผลความส าเร็จ ตลอดจนปรบัปรุงแผนการจัดการความรู้  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
เรียนรู้ร่วมกันในการด าเนินงานตามพันธกิจ 

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 
 คณะ  มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพตามนโยบาย รวมบริการประสานภารกิจ 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 คณะ  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในช่วงของการพัฒนาคณาจารย์ ในแตล่ะ
สาขาวชิาให้มีคุณวุฒิเพิ่มข้ึน  เพื่อรองรับการขยายงานการจัดการศึกษาหลักสูตรตามแผนปฏบิัติราชการของคณะ 
  ข้อเสนอแนะ 
 การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ควรวิเคราะห์และให้ความส าคัญต่อการพฒันาคณาจารย์ตามแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 
 คณะมีการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพที่ดีและชัดเจน  และมีการส่งเสริมให้น าการประกนัคุณภาพเข้าไปใช้
ในการปฏิบัติงานอยา่งเปน็รูปธรรม  และต่อเนื่อง 
  จุดที่ควรพัฒนา - 
  ข้อเสนอแนะ - 

3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ ได้ด าเนินการประเมินคณุภาพภายใน หนว่ยงานระดบัภาควิชา และ
หน่วยงานย่อยต่างๆ มผีลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
สำขำวิชำกำรบัญช ี มีการด าเนินการตาม

กระบวนการพัฒนาแผนซึ่ง

เป็นไปตามนโยบาย แผนกลยุทธ์

ของคณะและมีการด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 

- - 

สำขำวิชำกำรจัดกำร มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลยัและมีการถ่ายทอด

ให้กับบุคลากรภายในสาขาวิชา

และได้ด าเนินตามแผนปฏิบัติ

การครบท้ัง 4 พันธกิจ 

ขาดการน าผลพิจารณา

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ผู้บริหาร คณะกรรมการประจ า

คณะไปทบทวน ปรับปรุง แผน

กลยุทธ์ 

 

ควรมีการน าผลการพิจารณา 

ข้อคิดเห็นไปปรับปรุงและ

ทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

 

สำขำวิชำกำรตลำด มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนปฏิบตัิไว้

ชัดเจนโดยอ้างอิงกันแผนปฏิบัติ

ราชการของคณะ 

ยังขาดการประเมินผลการ

ด าเนินงาน และน าผลงาน

ประเมินท่ีไดม้าประชุม วางแผน

ด าเนินกิจกรรมประประเภท

ต่างๆ ปรับปรุงก าหนดนโยบาย 

ควรมีการจัดประชุมเพื่อรายงาน

ความคืบหน้าของแผนงาน

ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของสาขาอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

สำขำวิชำกำรจัดกำร
โรงแรมและท่องเท่ียว 

มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ

การประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

ควรมีการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน

กลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

และรายงานผลต่อผู้บริหาร 

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

พิจารณา 

ควรประเมินผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ

รายงานผลต่อผู้บริหาร 

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

พิจารณา 

สำขำวิชำสังคมศำสตร์ - - ควรมีการถ่ายทอดแผนงานสู่
สาขาอย่างเป็นรปูธรรมและน าสู่
การปฏิบัตจิริง 

สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์
ทรัพยำกรและกำรเงิน 

มีการก าหนด ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และโครงสร้าง 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

คณะมหาวิทยาลยัอย่างชัดเจน 

1. ขาดการตดิตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลและวเิคราะห์
ความสอดคล้องระหวา่ง
แผนการด าเนินงาน เป้าหมาย 
กับยุทธศาสตร์ของชาติ 

2.  ขาดการก าหนดตัวบ่งช้ีของ
แผนการปฏิบัติการและแผน
กลยุทธ์ 

3.  ขาดการก าหนดแผนระยะสั้น
และระยะยาวท่ีชัดเจน 

1. ควรมีการตดิตามตรวจสอบ
และก าหนดตัวช้ีวัดที่เป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ 

2. มีการวางแผนการรายงาน
ความคืบหน้าของแต่ละ
แผนงานอย่างชัดเจนรวมทั้งมี
กาติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาเพื่อน าไป
วางแผนและปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3. การจัดแผนระยะสั้น ระยะ

กลางและระยะยาวท่ีชัดเจน 

สำขำวิชำพลศึกษำ
และวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ 

มีการด าเนินงานตามแผนงานซึ่ง

มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกับนโยบายคณะ 

- - 

สำขำวิชำภำษำ - ยังขาดการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ได้

ก าหนดไว้ในแผนระดับกลยุทธ์

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ท าให้ไม่

สามารถมีข้อมูลเสนอผู้บริหาร

ระดับคณะ เพื่อพิจารณา

ควรให้ความส าคัญกับการจัดท า

แผนปฏิบัตริาชการระยะยาว 

และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

โดยมีการก าหนดตัวบ่งช้ีที่

ชัดเจน รวมถึงการให้

ความส าคญัต่อการติดตาม
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ทบทวนหรือพัฒนาปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการ

ต่อไป 

ประเมินผลตัวบ่งช้ีในแผนทุก

ระดับทั้งในระดับสาขาวิชาและ

ระดับคณะ 

โครงกำรปริญญำ
บริกำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต 

มีการจัดท าแผนกลยุทธที่

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลยั และไดร้ับความ

เห็นชอบจากกรรมการประจ า

คณะ หลังจากนั้นมีการถา่ยทอด

แผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปสู่คณะ

กรรมการบริหารโครงการ มี

กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์

เป็นแผนปฎิบตัิการประจ าปีท้ัง

ในด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการทางวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม 

นอกจากน้ี ยังมีการก าหนดตัว

บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติ

การประจ าปี รวมทั้งค่า

เป้าหมายของแตล่ะตัวบ่งช้ี  เพื่อ

ช้ีวัดความส าเร็จของการ

ด าเนินงานของโครงการ มีการ

ติดตามผลการด าเนิน งานตาม

ตัวบ่งช้ี ของแผนปฎิบัติการและ

น าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร 

หรือคณะกรรมการประจ าคณะ

เพื่อพิจารณา 

ขาดการด าเนินการตามแผน

ปฎิบัติการประจ าปีด้านการวิจัย 

จึงท าให้โครงการด าเนินงานไม่

ครบ 4 พันธกิจ 

ควรมีการก าหนดแผนปฎิบัติการ

ประจ าปดี้านการวิจยั รวมทั้ง

การจัดท าโครงสร้างเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 

เพื่อให้คณาจารย์และนิสติใน

หลักสตูรได้ทราบโดยทั่วกัน 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบัญช ี 1. ใช้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

เดียวกันกับบางเชน 

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้

อย่างต่อเนื่อง  

ยังขาดอาจารย์ที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก และอาจารยด์ ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสาขามี

แผนพัฒนาบุคลากรในการศึกษา

ต่อระดับ ป.เอก แต่ไม่มีการ

ด าเนินงานตามแผน 

ควรเตรียมความพร้อมของ

อาจารย์ในสาขา เพื่อให้สามารถ

ศึกษาต่อระดับ ป.เอก และการ

ด าเนินการตามแผนได ้
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
 

สำขำวิชำกำรจัดกำร 1.  มีการส ารวจคณุลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกปี

การศึกษา 

2.  มีระบบและกลไกการเปิด

หลักสตูรตามเกณฑ์

มาตรฐานของ

ระดับอุดมศึกษาของระดับ 

ปริญญาตร ี

3. มีระบบและกลไกการเน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญใน

หลักสตูรในหลายรูปแบบ 

เช่น การเรียนรู้จากกรณี

ปัญหาการแสวงหาความรู้ได้

ด้วยตนเอง การเรียนรู้จาก

การท างาน 

1.  ยังไม่มีการเปิดหลักสตูร

ระดับบณัฑติศึกษาท่ีเน้นการ

วิจัย 

2. ขาดการพัฒนาหรือปรังปรุง 

1.  ควรมีการสนับสนุนให้

อาจารยไ์ด้ศึกษาท่ีเน้นการ

วิจัย 

2. ควรมีการจัดตั้งกรรมการใน

การปรับปรุงหลักสูตรโดย

วิเคราะหจ์ากผลการ

ประเมินของผูเ้รียน หรือผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสียทุกปี

การศึกษา 

3. ควรสนับสนุนให้นิสติเข้า

ร่วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ 

สำขำวิชำกำรตลำด มีการจัดระบบการเรียนการสอน

โดยสร้างให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

โดยนสิิตในสาขาวิชาได้รับรางวัล

โครงการต้นกล้าสีขาว 

1. ยังไม่มีอาจารย์วุฒิปรญิญา

เอก ดังนั้นต้องส่งเสรมิให้

อาจารย์ในสาขาไปศึกษาต่อ

ในระดับปรญิญาเอกเพิ่มมาก

ขึ้น 

2. ขาดการวิจัยในช้ันเรยีน 

- 

สำขำวิชำกำรจัดกำร
โรงแรมและท่องเท่ียว 

ใช้หลักสูตรจากวิทยาเขตศรี
ราชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ยังขาดอาจารยร์ะดบัปริญญา
เอก 

2. ขาดการวิจัยเพื่อการเรียน
การสอน 

1. ควรมีการวางแผนและ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
สาขาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก  

2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สาขาท าวิจัยเพื่อการเรยีน
การสอน 

สำขำวิชำสังคมศำสตร์ - 1. ไม่มีหลักสูตรในการผลิต

บัณฑิต 

2. คุณวุฒิอาจารย์ประจ าสาขา 

ยังไม่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

 

1.  สนับสนุนการผลิตอาจารย์

คุณวุฒิปรญิญาเอก 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์
ทรัพยำกรและกำรเงิน 

- 

 

- 1.  ควรมีการวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาใน
ด้านการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป 

2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท า
ผ ล ง านทา ง วิ ช า ก า ร แล ะ
น า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

สำขำวิชำพลศึกษำ
และวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ 

- 

 

มีระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสตูรใหม่แต่ขาดการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ควรมีการด าเนินงานการขอเปิด

หลักสตูรใหม่อยา่งต่อเนื่องและ

ตรงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

สำขำวิชำภำษำ มีการด าเนินงานการวิจัย

หลักสตูร เกี่ยวกับการเปดิ

หลักสตูรใหม่อยา่งต่อเนื่องและ

เป็นรูปธรรม 

- 

 

- 

 

โครงกำรปริญญำ
บริกำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต 

ระบบและกลไกการเปิดและปิด

หลักสตูรที่ได้มาตรฐานตาม

แนวทางที่ก าหนดโดย

มหาวิทยาลยั และไดด้ าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด นอกจากน้ี 

โครงการยังมีการด าเนินงานตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานตาม

หลักสตูรอุดมศึกษาก าหนดและ

มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการ

ควบคุมดูแลและบริหารจัดการ

โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต รวมทั้งการเชิดชู

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมา

บรรยายให้ความรู้และเพิ่มพูน

ประสบการณ์แก่นิสติ 

 

มีจ านวนนิสิตทีเ่ลือกเรียนแผน ก 

(วิทยานิพนธ)์ น้อยกว่าร้อยละ 

50 และในปัจจุบันยังไมม่ี

อาจารย์ประจ าโครงการจึงท าให้

ไม่สามารถประเมินตัวบ่งช้ี 2.2  

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญา

เอก และ 2.3 อาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได ้

ควรมีการเพิ่มจ านวนนิสิตที่

เลือกเรยีนแผน ก และจัดหา

อาจารย์ประจ าโครงการอยา่ง

เร่งด่วน 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
สำขำวิชำกำรบัญช ี มีการวางแผนและด าเนินการจัด

กิจกรรม/โครงการเสรมิหลักสูตร

ให้นิสิต และมีการพัฒนานสิิต

ครบทุกด้านและอาจารย์ที่

ปรึกษาเสยีสละเวลาในการดูแล

นิสิต  

- 

 

- 

สำขำวิชำกำรจัดกำร 1.  มีการจัดบริการด้านต่างๆ 

ให้นิสิตพึ่งประสงค์และศิษย์

เก่าในทุกๆ ด้านให้การ

บริการดา้นการแนะแนวและ

ให้ค าปรึกษา การให้ข้อมลู

ด้านข่าวสาร การจัด

โครงการเพื่อการพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่

นิสิตและศิษย์เกา่ 

2.  มีการส่งเสรมิความรูด้้าน

ประกันคณุภาพให้แก่นิสติ 

3. มีระบบการให้ค าปรึกษาแก่

นิสิต 

ขาดการน าผลการประเมิน

คุณภาพของนิสติที่พึงประสงค์ 

การให้บริการด้านตา่งๆ มา

ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

 

ควรมีการน าผลการประเมิน

คุณภาพของการให้บริการมาใช้

เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความต้องการ

ของนิสิตและศิษย์เก่าอย่างน้อย

ปีละครั้ง 

 

สำขำวิชำกำรตลำด มีการวางแผนและด าเนินการจัด

กิจกรรมหลักสูตรทีเ่น้นทางด้าน

การบริการด้านวิชาการให้กับ

นิสิต เพื่อผลิตบณัฑติที่พึง

ประสงค์อย่างต่อเนื่อง  

- 

 

- 

สำขำวิชำกำรจัดกำร
โรงแรมและท่องเท่ียว 

มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานิสติ
ครบ 5 ประเภท 

- 

 

- 

สำขำวิชำสังคมศำสตร์ ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา 

สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์
ทรัพยำกรและกำรเงิน 
 

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา 

สำขำวิชำพลศึกษำ ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
และวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ 
สำขำวิชำภำษำ ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา 

โครงกำรปริญญำ
บริกำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต 

มีการจัดท ากจิกรรมเสริม
หลักสตูรให้แกผู่้เรยีนโดยเน้น
การพัฒนาศักยภาพและ
เสรมิสร้างวิสัยทัศน์ของผู้เรียน 
อาทิ การทัศนศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ การเข้าร่วม
ฝึกอบรมเกมธุรกิจ นอกจากน้ียัง
มีการจัดท าเว็บไซต์ของโครงการ
เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
และประกาศข้อมลูข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนิสติอีกด้วย 

เนื่องจากปัจจุบันโครงการฯ ไม่มี

อาจารย์ประจ าจึงยังขาดระบบ

และกลไกในการให้ค าปรึกษาแก่

นิสิต และขาดระบบการติดตาม

และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

จัดหาอาจารย์ประจ าโครงการ 

และสร้างระบบกลไกให้

ค าปรึกษาแก่นิสติในโครงการ

อย่างเร่งด่วน รวมทั้งควรมีการ

ก าหนดแผนและผู้รับผิดชอบ

ติดตามและประเมินผลกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีจัดโดยโครงการ 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 
สำขำวิชำกำรบัญช ี - มีการจัดท าโครงการวิจัย แต่ยัง

ขาดการพัฒนาศักยภาพ ด้าน

การวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

 

ควรมีการจัดสรรเวลาในการ

ท างานวิจัยให้มากขึ้น แม้จะมี

ข้อจ ากัดหลายอย่าง และอาจจะ

มีการบูรณาการงานวิจัยกับ

สาขาอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ต่อไป 

สำขำวิชำกำรจัดกำร ให้ความส าคญัในด้านการวิจัย

โดยอาจารย์ในสาขาไดร้ับทุน

สนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

- ควรผลักดันให้อาจารย์ในสาขามี

การน าเสนอผลงานวิจยัใน

ระดับชาติและในระดับ

นานาชาติ 

สำขำวิชำกำรตลำด มีงานวิจัยที่มีการด าเนินงาน

ครบถ้วนสม่ าเสมอ มีการ

เผยแพร่ รวมทั้งจดอนุสิทธิบตัร

ผลงานวิจัย 

- มีการผลิตผลงานวิจยัอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อคง

ระดับคะแนนดีมากต่อไป 

 

สำขำวิชำกำรจัดกำร
โรงแรมและท่องเท่ียว 

- 1. ขาดการบูรณาการ
กระบวนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์กับการเรียนการ
สอน 

2. ขาดการประชาสัมพันธ์และ

1. สาขาวิชาควรบูรณาการ
กระบวนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์กับการเรียนการ
สอน 

2. สาขาวิชาควรมีการ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
ไปสูส่าธารณชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปสู่
สาธารณชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

สำขำวิชำสังคมศำสตร์ - ขาดการน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์จริงสู่ชุมชนและ
บุคคลภายนอก 

- 

สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์
ทรัพยำกรและกำรเงิน 

- 1. ยังไม่มผีลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคด์ีเด่น 

2. ขาดงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพร ่

1. ควรส่งเสริมให้บคุลากรเข้า
ร่วมการสัมมนาวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ 

2. ควรก าหนดนโยบายในเชิง
รุก 

สำขำวิชำพลศึกษำ
และวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ 

- มีโครงการวจิัยที่ด าเนินงานอยา่ง
มีระบบและกลไกแต่ยังขาด
บูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับการเรยีนการ
สอน 

ควรมีการบรูณาการ

กระบวนการวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 

สำขำวิชำภำษำ 1. ได้รับจัดสรรทุนวิจยัทั้ง
ภายนอกและภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. มีการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาขาดการต่อยอด ขาด
การบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสติ
ภายในมหาวิทยาลัย 

ควรน าผลงานวิจัยมาร่วมบรูณา

การกับการจดัการเรียนการสอน

ให้แก่นิสิตภายในมหาวิทยาลัย 

โครงกำรปริญญำ
บริกำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
สำขำวิชำกำรบัญช ี - - 1.  ควรมีการบรูณาการงาน

บริการวิชาการในงานวิจัย

ด้วย 

2. ควรมีการส ารวจความ

ต้องการของชุม เพื่อน ามา

สร้างกลไกในระดับคณะ 

และด าเนินงานวิจัยต่อไป 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
สำขำวิชำกำรจัดกำร มีระบบและกลไกในการบริการ

วิชาการทางสังคมและสาขาวิชา

สามารถบรรจุเข้าไปในการเรียน

การสอนของสาขาวิชา ในการ

จัดการธุรกจิขนาดย่อม 

โครงการวิจัยการศึกษาความ

พร้อมและศักยภาพทางกลุม่

ผลิตภณัฑ์ OTOP อย่างต่อเนื่อง 

- 1.  ควรจัดท าการบริการ

วิชาการในรูปแบบบูรณา

การระหวา่งสาขาวิชาอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. ควรมีการพัฒนาเครือข่าย

การบริการวิชาการแก่สังคม

ระหว่างหน่วยงาน อาทิ เช่น 

ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ

องค์กรในสาขาวิชาด้วยกัน 

สำขำวิชำกำรตลำด - ขาดการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงบูรณาการงานบริการ

วิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจยั 

ควรมีการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงบูรณาการงานบริการ

วิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจยัต่อไป 

สำขำวิชำกำรจัดกำร
โรงแรมและท่องเท่ียว 

การน าความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน
มาใช้ในการเรียนการสอน 

ขาดการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
หรืหน่วยงานของวิชาชีพเพื่อ
น ามาประกอบการก าหนด
นโยบาย ยุทธ์ศาสตร์ ทิศทาง
และการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการตามจดุเน้นและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร 

ควรมีการส ารวจความต้องการ

ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน

หรืหน่วยงานของวิชาชีพเพื่อ

น ามาประกอบการก าหนด

นโยบาย ยุทธ์ศาสตร์ ทิศทาง

และการจัดท าแผนการบริการ

วิชาการตามจดุเน้นและความ

เชี่ยวชาญของบุคลากร 

สำขำวิชำสังคมศำสตร์ - ขาดการบูรณาการวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอน 

- 

สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์
ทรัพยำกรและกำรเงิน 

- ขาดการวางแผนการปฏิบตัิงาน

ที่สามารถให้บริการวิชาการที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา

และส่งเสรมิความเข้มแข็งของ

สังคมและชุมชน 

- 

สำขำวิชำพลศึกษำ
และวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ 

สามารถให้ความส าคัญกับ
กระบวนการบริการวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

- จากการที่สาขามีการด าเนินงาน
ด้านการบริการวิชาการต่อสังคม
ที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของสาขา 
ดังนั้นควรจะมีการพัฒนาตั้งศูนย์
หรือหน่วยงานบริการวิชาการ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
สุขภาพด้านกีฬาต่อไป 

สำขำวิชำภำษำ ให้ความส าคญักับกระบวนการ

บริการวิชาการใหเ้กิดประโยชน์

ต่อสังคม 

ขาดการส ารวจความต้องการ

ของชุมชนในการรับการบริการ

วิชาการชุมชน 

1.  สาขาวิชาควรมีการส ารวจ
ความต้องการของชุมชน 

2.  ควรน าผลที่ได้จากการบริการ
ไปบรูณาการการเรียนการ
สอนต่อไป 

โครงกำรปริญญำ
บริกำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต 

มีการจัดท าแผนบริการวิชาการ

แก่สังคม 

ขาดการบูรณาการงานบริการ

วิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอน และการวิจัย 

ควรมีการบรูณาการงานบริการ

วิชาการแก่สังคมที่จัดโดย

โครงการกับการเรยีนการสอน 

และการวจิัย 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สำขำวิชำกำรบัญช ี จัดโครงการสนับสนุนการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝัง 

คุณธรรม จรยิธรรมอันดีให้นิสติ 

- - 

สำขำวิชำกำรจัดกำร มีการจัดท ากจิกรรมโครงการ

ด้านการท านุบ ารุงฯ ให้แก่นิสิต

ในการสาขาวิชารวมถึงเข้าร่วม

กิจกรรมด้านท านุบ ารุง 

- มีศักยภาพทางจ านวนนสิิตที่

สามารถสนับสนุนทางวิทยาเขต

ฯ ดังนั้น การที่สาขาวิชา

สนับสนุนให้นสิิตเข้าร่วม

กิจกรรมของวิทยาเขตสามารถ

แบ่งเบาภาระของคณาจารยไ์ด ้

สำขำวิชำกำรตลำด มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน

คุณภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมและมผีลงานเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาต ิ

- - 

สำขำวิชำกำรจัดกำร
โรงแรมและท่องเท่ียว 

- - - 

สำขำวิชำสังคมศำสตร์ - - - 

สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์
ทรัพยำกรและกำรเงิน 

มีระบบกลไกสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและมีการ
เผยแพรสู่่สาธารณชน 

ยังขาดการบูรณาการด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน

งานวิจัย 

1. ควรด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ควรมีการบรูณาการด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมในงานวิจัย 

สำขำวิชำพลศึกษำ
และวิทยำศำสตร์กำร

- ไม่มรีะบบและกลไกในการท านุ ควรจัดระบบและกลไกในการ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
กีฬำ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมขาด

แผนการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ควรจัดท าแผนการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และด าเนินงาน

ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

สำขำวิชำภำษำ ให้ความส าคญัด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เกดิ

ประโยชน์ต่อสังคม 

ยังไม่มีการด าเนินผลการจดั

กิจกรรมท านุบ ารุงไปบรูณาการ

ด้านการเรียนการสอนและ

งานวิจัย 

ควรน าผลจากการจัดกิจกรรม

ท านุบ ารุงไปบูรณาการด้านการ

เรียนการสอน 

โครงกำรปริญญำ
บริกำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต 

โครงการมีการจดักิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒธรรม เช่น 
กิจกรรมรับน้องและบายสสีู่ขวัญ 
และสนบัสนุนให้นสิิตเข้าร่วม
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยคณะ 
เช่น กิจกรรมไหว้ครู และการตัก
บาตรประจ าเดือนท่ีจัดโดย
มหาวิทยาลยั และมีการเผยแพร่
กิจกรรมดังกล่าวทางเว็บไซต ์

ขาดการบูรณาการกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอน 
 

- 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  (ไม่ประเมินในระดับสำขำวิชำ) 
องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ (ไม่ประเมินในระดบัสำขำวิชำ) 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
สำขำวิชำกำรบัญช ี - 

 
ยังไม่มีการน าผลการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ท างานและควรมีแนวทางในการ
สร้างความเข้าใจและปลูก
จิตส านึกในการท างานประกัน
คุณภาพในระดับสาขาให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งข้ึน 

ควรมีการประกันคณุภาพภายใน
มาปรับปรุงการท างานและควรมี
แนวทางในการสร้างความเข้าใจ
และปลูกจิตส านึกในการท างาน
ประกันคณุภาพภายในระดับ
สาขาให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน  

สำขำวิชำกำรจัดกำร มีการสนับสนุนอาจารย์ใน
สาขาวิชาในด้านการประกัน
คุณภาพ 

ยังขาดอัตลักษณ์ของสาขา 
 

ควรมีการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่
สาขาในการเริ่มต้นสรา้งอัต
ลักษณ์ทางสาขา 

สำขำวิชำกำรตลำด - - 1. ควรมีการด าเนินการและมี
การติดตามประเมินผลที่
เป็นไปตามวงจร PDCA  

2. ควรจัดท าแผนพัฒนาและปรัง
ปรุงให้ครอบคลมุภารกิจทุก
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ด้าน 

สำขำวิชำกำรจัดกำร
โรงแรมและท่องเท่ียว 

- ขาดการสร้างระบบการวัด
ความส าเร็จและรายงานผลการ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่
ชัดเจน 

ควรสนับสนุนให้สาขาวิชาให้
ความส าคญักับการประกัน
คุณภาพศึกษา เพื่อใหส้าขาวิชา
มีคะแนนในทุกๆเกณฑ์การ
ประเมิน 

สำขำวิชำสังคมศำสตร์ - 1. ขาดอัตลักษณส์าขาวิชา 
2. ขาดการน าผลการประกัน
คุณภาพมาปรับปรุงการท างาน
และส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์ 

- 

สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์
ทรัพยำกรและกำรเงิน 

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ การศึกษาภายในตาม
นโยบายของคณะ นอกจากน้ัน
ยังมีระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคณุและการศึกษาภายใน
ร่วมกับคณะ 

- ควรมีการน าวงจร PDCA เข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานด้านระบบ
ประกันคณุภาพ 
 

สำขำวิชำพลศึกษำ
และวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ 

มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

- - 

สำขำวิชำภำษำ - ขาดการด าเนินงานในด้านการ
รับฟังข้อเสนอจากผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี การสร้างเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้งานด้านการ
ประกันคณุภาพ การวิจัย
สถาบันหรือแนวปฏบิัติที่ดดี้าน
การประกันคณุภาพ 

ควรจัดระบบและกลไกเพื่อให้ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียให้ข้อเสนอแนะ 
โดยอาจจดัประชุมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อสรา้งเครือข่าย
และแลกเปลีย่นความรู้งานด้าน
ประกันคณุภาพและควรมีการ
วิจัยศึกษาแนวทางจัดระบบการ
ประกันคณุภาพที่สอดคล้องกับ
งานประจ า 

โครงกำรปริญญำ
บริกำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต 

ปัจจุบันโครงการเป็นส่วนหน่ึง
ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ และมีการ
ด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ
การศึกษาตามที่คณะก าหนด 
กล่าวคือ มีระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา และ

ปัจจุบันยังขาดการก าหนดอัต
ลักษณ์ของโครงการและการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
การประกันคณุภาพระหวา่ง
คณะ/มหาวิทยาลัย 
 

ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อก าหนดอตัลักษณ์
ของโครงการ รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการเรยีนรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพกับหน่วยงานอื่น 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการ/ผู้บรหิาร
โครงการให้ความส าคญัต่อเรื่อง
ดังกล่าว โดยการก าหนดให้มี
การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาเข้ารับการตรวจ
ประเมินระดับคณะ และรายงาน
ผลการตรวจประเมินแก่
คณะกรรมการคณะ เพื่อน าผล
ดังกล่าวไปจดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะ
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การลง
ข้อมูลงานประกันคณุภาพ
การศึกษาในเว็บไซต์ของ
โครงการอีกด้วย 
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บทที่ 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตามรอบปีการศึกษา 
2552 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) 
และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 17  กิจกรรม/โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 16 
กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ -  กิจกรรม ได้แก ่

1) .........................-........................... เนื่องจาก..........................................-........................................... 
2) .........................-........................... เนื่องจาก...........................................-.......................................... 

  รายละเอียดดังนี ้
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รำยงำน ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2553 
 
1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์

ตนเอง 
4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 
1.ยังขาดการ
ประเมินระดับ
ผลส าเร็จของ
แผนงานแต่ละแผน 
ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 

 
คณะควรจัดท า
วิธีการประเมินผล
ส าเรจ็ของแต่ละ
แผนงานตามตัวบ่งช้ี
วัดแผนท่ีก าหนด 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง
แผนงานให้ทันสมัย
และลดปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ของ
การด าเนินงาน 

 
คณะมีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม
ของแต่ละแผนงาน
แต่ยังไมม่ีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีใน
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์และ
แผนงานให้ชัดเจน
เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์
การประเมิน

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กล
ยุทธ์ที่ 1 
ประชุมสมัมนาวางแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 

 
1.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน 
2.กิจกรรมประเมินผล
ภายในหน่วยงาน 
3.ประชุมหารือเพื่อ
ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินความส าเร็จ
ของประเด็นยุทธศาสตร์
และแผนงาน ใน
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติงาน

 
1.เกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่ใช้
วัดความส าเร็จของ
แผน 
2.บุคลากรเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
80% และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ
ด ี
 

 
N/A 

 

 
ต.ค.52 – ก.ย.53 

 
ฝ่ายแผนและ
ประกันคณุภาพ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จในแต่
ละประเด็นยุทศา
สตร์และแผนงานท่ี
วางไว ้

ประจ าป ี
 

องค์ประกอบท่ี  2 
1.หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาควร
จัดท าแผนการเรยีน
ที่หลากหลายเพื่อ
เปิดโอกาสให้นิสิต
เลือกตามความ
ถนัดและ
ความสามารถ2.
การสรุปประเด็น
จากการน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมา
ใช้ในการ
ด าเนินการ
หลักสตูรที่ชัดเจน 
3.ขาดคู่มือการ 
ปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอน การ

 
1.ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษา
โดยให้นิสติสามารถ
เลือกเรยีน แผน ก 
ได ้
2.สังเคราะห์
ผลการวิจัยในช้ัน
เรียน หรือผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ประเด็นส าคญัจาก
การด าเนินการตาม
โครงการให้ชัดเจน
เพื่อส่งต่อถึงการ
ปรับปรุงแก้ไข 
3.จัดท าคู่มือส าหรับ
อาจารย์ในการจดั
กิจกรรมการเรียน

 
1.คณะขาด
คณาจารย์ที่มี
ต าแหน่งวิชาการ
ตั้งแต่ รศ.ขึ้นไป
และผูม้ีคณุวุฒิ
ระดับปริญญาเอกที่
จะท าหน้าท่ีดูแล
นิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาท าให้
นิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีผลติ
ส่วนใหญ่จะเลือก
เรียนแผน ข. เพียง
อย่างเดียว 
2.คณะขาด
คณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ใน

 
1.คณะควรส่งเสริมและหา
ทุนสนับสนุนให้คณาจารย์
ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 
2.คณะควรใหค้วามส าคัญ
ในการส่งเสริมให้คณาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
3.คณะควรใหค้วามส าคัญ
ในการส่งเสริมให้คณาจารย์
ท าวิจัยในช้ันเรียนให้มากข้ึน 

 
1.โครงการฝึกเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการของ
คณาจารย ์
2.จัดโครงการอบรมการ
ท าวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
น้อยเทอมละ 1 ครั้ง  
3.จัดให้มีการเผยแพร่
ผลงานการวจิัยในช้ัน
เรียน 
 

 
1.จ านวนโครงการ 
2.จ านวนคณาจารย์
เข้าสู่กระบวนการ
ขอต าแหน่งวิชาการ 
3.จ านวนงานวิจัย
ในช้ันเรียนเพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ 50 

 
N/A 

 

 
ต.ค.52 – ก.ย.53 

 
ผช.คณบดี ฝ่าย
วิชาการ และ 
บุคลากรในคณะ 
ศว. 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียน การสอน การ
พัฒนาผู้เรียนท่ี
ชัดเจน 
4.ขาดการจูงใจใน
เรื่องการวิจัย หรือ
การพัฒนาการจดั
กิจกรรม การเรยีน
การสอน รวมถึง
การเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอน โดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นการจดั
ประมวลการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การเลือก
และการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน
ตลอดจนการวัด
ประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
4.จัดท าคู่มือ
อาจารย์ในเรื่องการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 
หรือการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 
5.ปรับปรุงหลักสูตร
หรือรายวิชาหรือ
กิจกรรมตามความ

เรื่องการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน เนื่องจาก
คณาจารย์ส่วนใหญ่
มีอายุการท างาน
น้อยกว่า 5 ปี ส่วน
ที่เกิน 5 ปีก็อยู่
ในช่วงลาศึกษาต่อ 
3.คณะขาด
แรงจูงใจในการ
ส่งเสริมให้
คณาจารย์ท าวิจัยใน
ช้ันเรียน เนื่องจาก
คระไม่ได้จัดสรร
งบประมาณมา
ส่งเสริมให้
คณาจารย์ท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

ต้องการของผู้เรียน 
เช่น รายวิชาการ
จัดการเรือส าราญ
หรือภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 
6.จัดท าโครงการ
กระตุ้นจูงใจ 
อาจารย์ในการ
จัดท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การวิจัยใน
ช้ันเรียนหรือการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน การ
ท าผลงานทาง
วิชาการ เช่น การ
มอบรางวัล 
ประกาศเกยีรตคิุณ 
หรือให้ทุนการศึกษา
ดูงานต่างประเทศ 
เป็นต้น 



 

201 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3 
1. การบริการ
ทางด้านกายภาพ
และวัสดุอุปกรณ์ 
รวมทั้งสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอนยังไม่
เพียงพอและขาด
ประสิทธิภาพขาด
การปรับปรุงแก้ไข
ให้ทันสมัย สะดวก
ต่อการใช้งาน 

 
1. ควรจัดบริการ
ด้านกายภาพและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิต 

 
ในปีการศึกษา 
2552 คณะศว.ได้
จัดบริการมุม
พักผ่อนเพื่อการ
เรียนรู้ ส าหรับนิสติ 
โดยมผีลการ
ประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อการ
ให้บริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 
1.ควรเพิ่มเติมจุดส าหรับ
การจัดมมุพักผ่อนเพื่อการ
เรียนรู้ รวมถึงการเพิม่เตมิ
วารสารทั้งทางวิชาการและ
ความบันเทิงให้มากข้ึน 
ตลอดจนเพิ่มสื่อมัลตมิีเดีย
ในมุมพักผ่อน 
2. ควรจัดให้มีการเรยีนการ
สอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
(E-Leaning) เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการเรียนรู้ให้แก่นิสิต 

 
 
 
1. โครงการบริการมมุ
พักผ่อนเพื่อการเรยีนรู้
ส าหรับนสิิต 
2. โครงการจัดการเรียน
การสอนผา่นระบบ
คอมพิวเตอร ์
-จัดวัสดุ ครุภณัฑ์ส าหรับ
มุมพักผ่อนจัดวารสาร
สิ่งพิมพ์ มัลตมิีเดยี 
จัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต E-
Leaning 
 

 
 
 
ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับด ี

 
 
 

20,000 
 

 
 
 
ต.ค. 52 – ก.ย.53 

 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
กิจการพิเศษ 

2. อาจารย์ที่
ปรึกษามีสดัส่วนไม่
เหมาะสมกับ
จ านวนนิสิต 

2. ระบบการให้
ค าปรึกษา ควร
วิเคราะหป์ัญหาหรือ
ประเด็นแล้วจดักลุ่ม 
อาจจะเป็นการให้
ค าปรึกษา เป็นกลุม่

ในปีการศึกษา 
2552 คณะศว.ได้มี
การสัมมนาอาจารย์
ที่ปรึกษา พบว่า มี
ปัจจัยทางด้าน
เทคนิคการให้

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 4 
1. จัดโครงการอบรมเทคนิค
การให้ค าปรึกษาแก่อาจารย ์
2. จัดกิจกรรมอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนิสิตทุกภาค

 
 
1. โครงการอบรมเทคนิค
การให้ค าปรึกษาวิชาการ 
 
2.โครงการอาจารย์ที่

 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในระดับด ี

 
 

10,000 

 
 

พ.ย. 52 ,มิ.ย. 53 

 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
กิจการพิเศษ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ
รายบุคคลตาม
ประเด็นปัญหา 

ค าปรึกษาแก่นิสติ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษายังไม่
เพียงพอต้องพึ่งพา
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

การศึกษา 
3. จัดโครงการ
คณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนิสิตกลุ่มรอพินิจ 

ปรึกษาพบนิสิตประจ า
ภาคการศึกษา 
3. โครงการ
คณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนิสิตรอพินิจ 

องค์ประกอบท่ี 4 
1. ไม่พบ
กระบวนการคดั
สรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัย 

 
1. คณะควรมีการ
คัดสรร วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย 
เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับนักวิจยัใน
การค้นคว้าและต่อ
ยอดงานวิจัยรวมทั้ง
การน าไปใช้
ประโยชน ์

 
คณะมีการรวม
งานวิจัยเป็น
ภาพรวม 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและวิจัย
ประยุกต ์

 
โครงการคดัสรร 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย 

 
จ านวนผลงานวิจัย
ที่สามารถต่อยอดได ้

 
3,000 

 

 
ต.ค.52 – ก.ย.53 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

2. ผลงานตีพิมพ์ยัง
มีจ านวนนอ้ย และ
การตีพิมพ์ใน
ระดับชาต ิ

2. ควรกระตุ้นให้
คณาจารย์ที่มี
ผลงานตีพิมพ์ 
เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ

คณะมีนโยบาย
สนับสนุน
งบประมาณวิจัย
ให้กับอาจารย์คนละ 
30,000 บาท เพื่อ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและวิจัย

กิจกรรมเผยแพร่งานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร ่

1,500,000 ต.ค.52 – ก.ย.53 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

นานาชาติเพื่อเพิ่ม
จ านวนผลงานและ
โอกาสการไดร้ับการ
อ้างอิง 

กระตุ้นให้อาจารย์มี
ผลงานน าไปสู่การ
ตีพิมพ์และเผยแพร ่

ประยุกต ์

3. มีเงินสนับสนุน
วิจัยมีน้อย และเป็น
แหล่งเงินจาก
ภายในคณะ 
คณาจารย์ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยน้อย 

3. ควรจัดหาแหล่ง
ทุนจากภายนอก
มากขึ้น 

คณะได้จดัท า
ตัวช้ีวัดแผนงานวิจัย
ที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัตริาชการ 
4 ปี และมีนโยบาย
กระตุ้นให้อาจารย์
ภายในคณะเสนอ
ขอทนุวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
จัดสรรงบประมาณภายใน
คณะและแสวงหาแหล่ง
เงินทุนภายนอก 

โครงการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคจ์ากแหล่งทุน
ภายนอกคณะ 

จ านวน
โครงการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับทุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

N/A ต.ค.52 – ก.ย.53 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

4. ยังไม่มีผลงานใน
การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ผลงานท่ี
ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์และ
ผลงานวิจัยท่ีได้รบั
การอ้างอิง 

4. ควรส่งเสริมและ
กระตุ้นการท า
ผลงานวิจัยเพื่อจด
ทะเบีนทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการ
จดลิขสิทธ์ิ 

คณะไมไ่ด้สอนใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและวิจัย
ประยุกต ์

เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
สร้างสรรค์นวตักรรมตาม
สาขาวิชาของตนเอง 

ผลงานวิจัยเพื่อจด
ทะเบียนทรัพยส์ิน
ทางปัญญาและการ
จดลิขสิทธ์ิ 

N/A ต.ค.52 – ก.ย.53 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 5         



 

204 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

1.ไม่มีโครงการ
บริการวิชาการตาม
ความต้องการ และ
เสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของสังคม 

1.ควรมีการจดัท า
แผนบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

คณะมีการจดัท าแผน
บริการวิชาการทีร่ะบุ
ไวใ้นแผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี แต่ยัง
ขาดแผนเฉพาะด้าน
บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 3 
น าความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

โครงการจดัท าแผนบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ชุมชน 

แผนงานฯ ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

N/A 
 

ต.ค.52 – ก.ย.53 ผช.ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2.ไม่พบการน าผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการบริการ
วิชาการ 

2.ควรมีการน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุง
กิจกรรมการบริการ
วิชาการ 

กิจกรรมการบริการ
วิชาการในแต่ละช้ันปี
นั้นไม่เหมือนเดมิจึง
ไม่ได้น าผลมา
ประเมินมาใช้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กล
ยุทธ์ที่ 3 
น าความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
และการวจิัย 
 

โครงการจดัท าแผนบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ชุมชนโดยน าผลจากการ
ประเมินของปีก่อนหน้ามา
เป็นฐานความรูเ้ดิมร่วม
ด้วย 

โครงการบริการ
วิชาการได้น าเอาผล
การประเมินของปีท่ี
ผ่านมาร่วมด้วย 

 
N/A 

 

 
ต.ค.52 – ก.ย.53 

 
ผช.ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

3. ไม่พบการบูรณา
การเช่ือมโยง และ
บูรณาการการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับ
การเรยีนการสอน 

3. ควรมีการจดัท า
แผนการน าความรู้
และประสบการณ์
จากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการ
เรียนการสอน และ
การวิจัย 

คณะมีการจดัท าแผน
บริการวิชาการทีร่ะบุ
ไว้ในแผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี แต่ยัง
ไม่มีกิจกรรมการน า
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  กล
ยุทธ์ที่ 3 
น าความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
และการวจิัย 

กิจกรรมการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และการ
วิจัย 

การที่คณาจารย์น า
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียน 
การสอนและการวิจยั 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

การบริการวิชาการ
และวิชาชีพไปใช้
พัฒนาในการเรียน
การสอน และการ
วิจัย 
 

องค์ประกอบท่ี 6 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

       

องค์ประกอบท่ี 7 
ยังไม่มีการน าผลการ
ประเมินความส าเรจ็
ของการจัดการ
ความรู้ในองค์กรไป
พัฒนาปรับปรุงแผน
จัดการความรู้ให้อยู่
ในการท างานปกติ 

 
คณะควรประมวล
องค์ความรู้ต่างๆที่
เกิดจากความสามารถ
ของบุคลากรเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการ
พัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ การ
ติดตามและ
ประเมินผลส าเร็จ
ตลอดจนปรับปรัง
แผนการจดัการ
ความรู้เพื่อเปดิโอกาส
ให้บุคลากรได้เรียนรู้

 
คณะมีการจดัท าแผน
จัดการความรู้แตย่ัง
ไม่มีการน าผลมา
ประเมินความส าเรจ็
และพัฒนาปรับปรุง
ให้อยู่ในการท างาน
ปกติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และระบบการปฏิบัติงานให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
1.จัดท าแผนประเมิน
ความส าเร็จของการจดัการ
ความรู้ในองค์กร 

 
ร้อยละความส าเรจ็
ของการจัดการ
ความรู้ในองค์กรร้อย
ละ 80 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ร่วมกันในการ
ด าเนินงานตามพันธ
กิจ 

องค์ประกอบท่ี 8 
คณะมคีวามจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอในช่วง
ของการพัฒนา
คณาจารย์ในแตล่ะ
กลุ่มสาขาวิชาให้มี
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น เพื่อ
รองรับการขยายงาน
การจัดการศึกษา
หลักสตูรตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ของคณะ 

 
มหาวิทยาลยัควรให้
ความส าคญัต่อการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาคณาจารย์ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะ 

 
ระดับมหาวิทยาลัย 

      

องค์ประกอบท่ี 9 
1. (ไม่มี) 
 

 
1. ควรมีการก าหนด
ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์
มาตรฐานที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ที่

 
คณะยังไม่มีการ
ประชุมหารือในการ
วิเคราะหป์ระเด็นท่ี
เป็นอัตลักษณ์ของ

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กล
ยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบการประเมินและ
ระบบกลไกการประกัน

 
การประชุมหารือเพื่อการ
วิเคราะห์อตัลักษณ์ของ
คณะและก าหนดเกณฑ์/ตัว
บ่งช้ีการประเมินให้ชัดเจน 

 
1. มีเกณฑ์หรือตัว
บ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์
ของคณะ 
2. บุคลากรเข้าร่วม
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธานและวิสัยทัศน์
ของคณะ 

คณะออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

คุณภาพการศึกษาที่ได้
มาตรฐาน 

วิเคราะหเ์กณฑ์/ตัว
บ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์
ของคณะไม่น้อยกว่า
80% 

2. (ไม่มี) 2. คณะควรเขียน
รายงานผลการ
ด าเนินงานลงใน SAR 
ให้ครบถ้วน เพื่อ
สะท้อนผลการ
ด าเนินงานท่ีแท้จริง 
โดยตรวจสอบผลตาม
แบบกรอกcommon 
data set 

ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพมีการกรอก
ข้อมูลงานประกัน
คุณภาพตามแบบ
กรอกข้อมูล 
commondata set 
แต่สูตรไม่ค านวณให ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบการประเมินและ
ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ได้
มาตรฐาน 

การประชุมหารือของฝ่าย
แผนและประกันคณุภาพ
ในการก ากับดูแลการกรอก
ข้อมูลcommon data set
ให้เป็นไปตามสตูรที่
ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง 

1. มีสูตร common 
data setที่ถูกต้องใน 
SAR 
2. กรรมการฝ่ายแผน
และประกันคณุภาพ
เข้าร่วมประชุมเพื่อ
การวิเคราะหส์ูตร
common data set 
ไม่น้อยกว่า 80% 

N/A ต.ค.52 – ก.ย.53 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพ 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงทีไ่ด้รบัข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2552 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมนิคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รำยงำน ณ วันที่ 17 มิถุนำยน 2554 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 
1 
1. ยังขาดการ
ประเมินระดับ
ผลส าเร็จของ
แผนงานแต่ละ
แผน ใน
แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 

 
คณะควรจัดท า
วิธีการ
ประเมินผล
ส าเรจ็ของแต่
ละแผนงานตาม
ตัวบ่งช้ีวัดแผน
ที่ก าหนด เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง
แผนงานให้
ทันสมัยและลด
ปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ของการ
ด าเนินการ 

 
ประชุมสมัมนา
วางแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงาน 

 
ประชุมหารือเพื่อก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินความส าเร็จของประเด็น
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

 
1.เกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่ใช้
วัดความส าเร็จของ
แผนงาน 
2. บุคลากรเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 80% และมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับด ี

 
2 

 
100 

 
97,381 

 
ฝ่ายแผน 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

องค์ประกอบท่ี 
2 
1.หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาควร
จัดท าแผนการ
เรียนที่
หลากหลายเพื่อ
เปิดโอกาสให้
นิสิตเลือกตาม
ความต้องการ 
ความถนัดและ
ความสามารถ 
2.การสรุป
ประเด็นจากการ
น าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
มาใช้ในการ
ด าเนินการ
หลักสตูรที่ชัดเจน 

 
1.ปรับปรุง
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา
โดยให้นิสติ
สามารถเลือก
เรียน แผน ก 
ได ้
2. สังเคราะห์
ผลการวิจัยใน
ช้ันเรียน หรือ
ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ประเด็นส าคญั
จากการ
ด าเนินการตาม
โครงการให้
ชัดเจนเพื่อส่ง
ต่อถึงการ

 
1. คณะควรส่งเสริม
และหาทุน
สนับสนุนให้
คณาจารย์ไปศึกษา
ต่อในระดับปริญญา
เอก 
2. คณะควรให้
ความส าคญัในการ
ส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
3. คณะควรให้
ความส าคญัในการ
ส่งเสริมให้
คณาจารย์ท าวิจัย
ในช้ันเรียนให้มาก
ขึ้น 

 
1. จัดโครงการฝึกเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของ
คณาจารย ์
2.จัดโครงการอบรมการท าวิจัยในช้ันเรียน
อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง  
3. จัดให้มีการเผยแพรผ่ลงานการวิจัยในช้ัน
เรียน 
 
 
 

 
1. จ านวน
คณาจารย์เข้าสู่
กระบวนการขอ
ต าแหน่งวิชาการ 
2. จ านวนงานวิจัย
ในช้ันเรียนเพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ 50 
 
 
 

 
2 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 

 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายวิชาการ
และฝา่ยวิจัย 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ขาดคู่มือการ
ปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอน 
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอนและการ
พัฒนาผู้เรียนท่ี
ชัดเจน 
4. ขาดการจูงใจ
ในเรื่องการวิจัย
หรือการ
พัฒนาการจัด
กิจกรรม การ
เรียนการสอน 
รวมถึงการเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
3. จัดท าคู่มือ
ส าหรับอาจารย์
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั ซึ่ง
ครอบคลมุ
ประเด็นการจดั
ประมวลการ
สอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญการเลือก
และผลิตสื่อการ
สอนตลอดจน
การวัด
ประเมินผลการ
เรียนรูโ้ดยเน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

4.จัดท าคู่มือ
อาจารย์ในเรื่อง
การท าวิจัยใน
ช้ันเรียน หรือ
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอน 
5.ปรับปรุง
หลักสตูรหรือ
รายวิชาหรือ
กิจกรรมตาม
ความต้องการ
ของผู้เรียน เช่น 
รายวิชาการ
จัดการเรือ
ส าราญหรือ
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุ่น 
เป็นต้น 
6. จัดท า
โครงการ
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

กระตุ้นจูงใจ 
อาจารย์ในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั การ
วิจัยในช้ันเรียน 
หรือการวิจัย
เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
การท าผลงาน
ทางวิชาการ 
เช่น มอบรางวัล 
ประกาศเกยีรติ
คุณ หรือให้
ทุนการศึกษา ดู
งาน
ต่างประเทศ 
เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 
3 

 
1. ควร

 
1.ควรเพิ่มเติมจุด

 
จัดวัสดุ ครุภณัฑส์ าหรับมุมพักผ่อน จัด

 
1.ระดับความพึง

 
2 

 
100 

 
N/A 

 
ฝ่ายกิจการ
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริการ
ทางด้านกายภาพ
และวัสดุ 
อุปกรณ์รวมทั้ง
สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ในการ
เรียนการสอนยัง
ไม่เพียงพอ และ
ขาด
ประสิทธิภาพ 
ขาดการปรับปรุง
แก้ไขให้ทันสมัย
และสะดวกต่อ
การใช้งาน 

จัดบริการด้าน
กายภาพ และ
วัสดุอุปกรณ์ 
รวมทั้งและ
แหล่งเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของนิสิต 

ส าหรับการจัดมุม
พักผ่อนเพื่อการ
เรียนรู้ รวมถึงการ
เพิ่มเตมิวารสารทั้ง
ทางวิชาการและ
ความบันเทิงให้มาก
ขึ้น ตลอดจนเพิม่
สื่อมัลติมีเดียให้มมุ
พักผ่อน 
2.ควรจัดให้มีการ
เรียนการสอนผา่น
ระบบคอมพิวเตอร์ 
(E-Learning) เพื่อ
เพิ่มช่องทางการ
เรียนรู้ให้แก่นิสิต 
 
 

วารสารสิ่งพิมพ์ มลัติมเีดีย จดัการเรียนการ
สอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (E-Learning) 

พอใจของนิสิต มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ด ี

นิสิต 

2. อาจารย์ที่
ปรึกษามีสดัส่วน 
ไม่เหมาะสมกับ
จ านวนนิสิต 

2.1 ระบบการ
ให้ค าปรึกษา 
ควรวิเคราะห์
ปัญหาหรือ

1. จัดโครงการ
อบรมเทคนิคการให้
ค าปรึกษาแก่
อาจารย ์

1. กิจกรรมบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. กิจกรรมพบปะระหว่างอาจารยท์ี่ปรึกษา
กับนิสิตแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามสาขาจัด
ประชุมสมัมนาระหว่างคณะกรรมการอาจารย์

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในระดับด ี
 

2 100 N/A ฝ่ายวิชาการ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นแล้วจดั
กลุ่ม อาจจะ
เป็นการให้
ค าปรึกษาเป็น
กลุ่มใหญ่ กลุ่ม
ย่อย หรือ
รายบุคคลตาม
ประเด็นปัญหา 

2. จัดกิจกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
พลนิสิตทุกภาค
การศึกษา 
3. จัดโครงการ
คณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
พบนิสิตกลุม่รอ
พินิจ 

ที่ปรึกษาพบนิสิตรอพินิจ 

องค์ประกอบท่ี 
4 
1. ไม่พบ
กระบวนการคดั
สรร วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์
ความรู้จากวิจยั 

 
1. คณะควรมี
การคัดสรร 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์
ความรู้จาก
งานวิจัยเพื่อ
เป็นข้อมูล
ส าหรับนักวิจยั
ในการค้นคว้า
และต่อยอด
งานวิจัยรวมทั้ง

 
พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจ้ยท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและ
วิจัยประยุกต ์

 
คณะประชุมจดัท าการวิเคราะห์ สงัเคราะห์
ความรู้จากงานงานวิจัย 

 
จ านวนผลงานวิจัย
ที่สามารถต่อยอด 

 
2 

 
80 

 
N/A 

 
ฝ่ายวิจัย 



 

215 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ผลงานตีพิมพ์
ยังมีจ านวนน้อย
และการตีพิมพ์
ในระดับชาต ิ

2. ควรกระตุ้น
ให้คณาจารย์ที่
มีผลงานตีพิมพ์ 
เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อ
เพิ่มจ านวน
ผลงานและ
โอกาสการไดร้ับ
การอ้างอิง 

พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและ
วิจัยประยุกต ์

ประกาศแจ้งให้อาจารย์น าผลงานไปตีพิมพ์
เผยแพร่และประกาศแจ้งหนังสือเวียนการจัด
ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อให้คณาจารย์ภายในคณะไดร้บัทราบ 

จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร ่

2 100 N/A ฝ่ายวิจัย 

3. เงินสนับสนุน
วิจัยมีน้อยและ
เป็นแหล่งเงิน
จากภายในคณะ 
คณาจารย์ส่วน
ใหญ่มี
ประสบการณ์ใน
การวิจัยน้อย 

3. ควรจัดหา
แหล่งทุนจาก
ภายนอกมาก
ขึ้น 

จัดสรรงบประมาณ
ภายในคณะและ
แสวงหาแหล่ง
เงินทุนภายนอก 

แจ้งหนังสือเวียน/เอกสารแหล่งทนุวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกให้กับคณาจารย์ภายใน
คณะได้รบัทราบ 

จ านวน
โครงการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับทุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

2 50 0.00 ฝ่ายวิจัย 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

4. ยังไม่มีผลงาน
ในการจด
ทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ผลงานท่ี
ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์และผล
วานวิจัยที่ไดร้ับ
การอ้างอิง 

4. ควรส่งเสริม
และกระตุ้นการ
ท าผลงานวิจัย
เพื่อจดทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการ
จดลิขสิทธ์ิ 

พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและ
วิจัยประยุกต ์

ประชุมหารือในระด้บสาขาเพื่อใหเ้กิดการ
สร้างนวัตกรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อจด
ทะเบียนทรัพยส์ิน
ทางปัญญาและการ
จดลิขสิทธ์ิ 

2 100 N/A ฝ่ายวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 
5 
1. ไม่มีโครงการ
บริการวิชาการ
ตามความ
ต้องการและ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน 

 
1. ควรมีการ
จัดท าแผนการ
บริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสังคมชุมชน
เพิ่มมากข้ึน 

 
น าความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย 

 
โครงการส ารวจความต้องการของการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับชุมชน 

 
แผนงานฯ ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

 
2 

 

 
100 

 
0.00 

 
ฝ่ายแผนและ
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

2. ไม่พบการน า
ผลการประเมิน
มาปรับปรุงการ

2. ควรมีการน า
ผลการประเมิน
มาปรับปรุง

น าความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการ

การน าผลการประเมินมาใช้ในกิจกรรมของปี
ถัดมา 

โครงการบริการ
วิชาการได้น าเอาผล
การประเมินของปีท่ี

2 100 0.00 ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

บริการวิชาการ กิจกรรมการ
บริการวิชาการ 

และวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย 

ผ่านมาร่วมด้วย 

3. ไม่พบการบูร
ณาการเชื่อมโยง 
และบูรณาการ
การบริการ
วิชาการแก่สังคม
กับการเรยีนการ
สอน 

3. ควรมีการ
จัดท าแผนการ
น าความรู้และ
ประสบการณ์
จากการบริการ
วิชาการมาใช้ใน
การเรยีนการ
สอน และการ
วิจัย 

น าความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย 

ประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการน า
ความรู้และประสบการณจ์ากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใช้บูรณาการจัดการ
เรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

การที่คณาจารย์น า
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียน 
การสอนและการ
วิจัย 

2 100 N/A ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 
6 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

       

องค์ประกอบท่ี 
7 
ยังไม่มีการน าผล
การประเมิน
ความส าเร็จของ

 
คณะควร
ประมวลองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่
เกิดจาก

 
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล
และระบบการ

 
1. จัดประชุมท าแผนประเมินความส าเร็จของ
การจัดการความรู้ในองค์กร 
2. สรุปผลการประเมินความส าเรจ็ของการ
จัดการความรู้ในองค์กร 

 
ร้อยละความส าเรจ็
ของการจัดการ
ความรู้ในองค์กร
ร้อยละ 80 

 
1 

 
100 

 
N/A 

 
ฝ่ายบรหิาร 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการ
ความรู้ในองค์กร
ไปพัฒนา
ปรับปรุงแผน
จัดการความรู้ให้
อยู่ในการท างาน
ปกติ 

ความสามารถ
ของบุคลากร
เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการความรู้ 
การติดตามและ
ประเมินผล
ส าเรจ็ตลอดจน
ปรับปรุง
แผนการจดัการ
ความรู้เพื่อเปดิ
โอกาสให้
บุคลากรได้
เรียนรู้กันใน
การด าเนินงาน
ตามพันธกิจ 

ปฏิบัติงานให้
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบท่ี 
8 
คณะมคีวาม

 
มหาวิทยาลยั
ควรให้

 
ระดับมหาวิทยาลัย 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ต้องได้รับจัดสรร
งบประมาณอย่าง
เพียงพอในช่วง
ของการพัฒนา
คณาจารย์ในแต่
ละกลุม่สาขาวิชา
ให้มีคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้น เพื่อ
รองรับการขยาย
งานการจัด
การศึกษา
หลักสตูรตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการของคณะ 

ความส าคญัต่อ
การพิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
เพื่อการพัฒนา
คณาจารย์ตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรของ
คณะ 

องค์ประกอบท่ี 
9 
ไม่ม ี

 
1. ควรมีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ี 
และเกณฑ์
มาตรฐานที่
แสดงถงึอัต

 
พัฒนาระบบการ
ประเมินและระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ที่ได้มาตรฐาน 

 
ระดมความคดิในการก าหนดเกณฑ์/ตัวบ่งช้ีที่
เป็นอัตลักษณ์ของคณะ 

 
1. มีเกณฑ์หรือตัว
บ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์
ของคณะ 
2. บุคลากรเข้าร่วม
วิเคราะหเ์กณฑ์/ตัว

 
2 

 
100 

 
N/A 

 
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ลักษณ์ที่
สอดคล้องกับ
ปรัชญา 
ปณิธานและ
วิสัยทัศน์ของ
คณะ 

บ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์
ของคณะไม่น้อย
กว่า 80 % 

 2. คณะควร
เขียนรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานลงใน 
SAR ให้
ครบถ้วน เพื่อ
สะท้อนผลการ
ด าเนินงานท่ี
แท้จริง โดย
ตรวจสอบผล
ตามแบบกรอก  
common 
data set 

พัฒนาระบบการ
ประเมินและระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ที่ได้มาตรฐาน 

มีการตดิตามและตรวจทานสูตรใหถู้กต้องก่อน
น าไปสู่การลงข้อมลูงานประกัน 

1. มีสูตร 
Common Data 
Set ที่ถูกต้องใน 
SAR 
2. กรรมการฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพเข้าร่วม
ประชุมเพื่อการ
วิเคราะหส์ูตร 
Common Data 
Set ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80% 

2 100 N/A ฝ่ายประกัน 
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บทที่ 5  
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

บทสรุปผูบ้ริหำร 
 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ประจ าปี
การศึกษา 2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 
2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 9 คน บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 2 คน และ
นิสิต จ านวน 10 คน 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 อยู่ในเกณฑ์ดี หาก
พิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่ละประเด็น คือ  ด้าน
ปัจจัยน าเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 1.89 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคณุภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
หน่วย
งำน 

กรรม
กำร 

หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด ำเนินกำร   

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.08 - 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  
กำรผลิตบัณฑิต  

1.90 1.90 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - 5.00 3.70 5.00 3.69 3.34 3.34 3.70 3.34 3.34 3.69 พอใ
ช้ 

พอใ
ช้ 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

พอใช้ พอ 
ใช ้

ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมกำรพัฒนำ

นิสิต  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

- 

องค์ประกอบท่ี 4 
กำรวิจัย  

1.88 1.88 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 1.76 - 1.76 3.96 3.96 1.76 3.96 3.96 1.76 ดี ดี พอใ
ช้ 

ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

องค์ประกอบท่ี 5 
กำรบริกำรทำง

วิชำกำรแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - - 4.50 - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไกกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี 
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องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
หน่วย
งำน 

กรรม
กำร 

หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบท่ี 7 
กำรบริหำรและ

จัดกำร  

- - 5.00 5.00 - 4.75 4.75 - - 3.62 - 3.62 5.00 5.00 3.62 4.75 4.75 3.62 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี 
 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี 

องค์ประกอบท่ี 8 
ระบบและกลไก

กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - - - - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.16 - 4.16 5.00 5.00 4.16 5.00 5.00 4.16 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

1.89 1.89 4.79 4.78 5.00 4.63 4.61 5.00 5.00 3.21 5.00 3.21 4.32 4.29 3.56 4.19 4.16 3.56       

ผลกำรประเมิน ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี ดี
มำก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี       
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  ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. อาจารย์และบุคลากรให้การดูแลเอาใจใส่นิสิตเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านวิชาการและอื่นๆ 
2. คณะฯ ได้รับรางวัลจากการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการหลายรางวัล ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของอาจารย์ 

บุคลากร และนิสิต 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. คณะฯ ยังขาดการวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ในการให้บริการรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีแนวโน้ม 

ในการรับภาระเพิ่มข้ึนจนไม่มีเวลาเพียงพอในการท าวิจัย 
2.   การพัฒนาหลักสูตรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน 
3.   ต าแหน่งทางวิชาการทั้งอาจารย์และบุคลากรยังต่ ากว่าเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. คณะฯ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ในการให้บริการรายวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะการ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตของวิทยาเขต เพื่อให้มีข้อมูลชัดเจนในเรื่องชั่วโมงท าการการให้บริการวิชาการ
ภายในวิทยาเขต การจัดสรรเวลาในการท าการวิจัยและจ านวนอัตราก าลังที่ควรได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 

2. คณะฯ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (มคอ.1) เพื่อให้มีข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรได้ทันในปีการศึกษา 2555 

3. คณะฯ ควรวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และบุคลากร เพื่อน าไป
ท าแผนในการขอต าแหน่งเป็นรายบุคคล 

ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลยั 
1. ควรมีบริการรับส่งระหว่างวิทยาเขตกับตัวจังหวัดทั้งเช้า-กลางวัน-เย็นอย่างสม่ าเสมอ และควบคุมให ้

ปฏิบัติตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากเป็นเย็นวันศุกร์อาจต้องเพิ่มจ านวนรอบรถบริการด้วย 

2. ควรหาแนวทางสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้นิสิตอยากร่วมกิจกรรม และประทับใจในวิทยาเขต
มากยิ่งขึ้น เช่น เคยจัดดนตรีในสวน หรือตลาดนัดอาจจัดทุกวันโดยเปลี่ยนประเภทสินค้าในแต่ละวัน 

3. ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงนิสิตมากขึ้น เช่น มีการจัดรายการเสียงตามสายตอนพัก
รับประทานอาหารกลางวันหรือตอนเย็นที่โรงอาหาร 

4. ควรเพิ่มโต๊ะใต้ร่มไม้ให้นิสิตได้ใช้ท ากิจกรรมกลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลพลอยได้ให้มีบรรยากาศของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

5. ควรดูแลความปลอดภัยของนิสิตในยามค่ าคืน เช่น ให้มีแสงสว่างเพียงพอตามถนนที่นิสิตต้องเดินทางจนถึง
ประมาณ 22.00 น. 

6. วิทยาเขตอาจพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารวิชาบูรณาการในรูปของศูนย์วิชาบูรณาการ 
7. วิทยาเขตควรมีกิจกรรมให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างบุคลากรสนับสนุนของส่วนกลางกับคณะรวมทั้งการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาเขต และการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม กฎ กติกา ต่างๆ ให้รับรู้รับทราบโดย
ทั่วกัน 
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ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบคุณภำพ 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ในรอบปีการศึกษา 2553 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพดังรายละเอียดตารางที่ 2 
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ตำรำงท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป.1) 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  

(ปีกำรศึกษำ) 
ผลกำรประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

ประเมิน
พัฒนำกำร 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนำกำร 
  ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี

พัฒนำกำร 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)     2.72 4.29 4.16 19.00 16.00 0.00 0.00 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)     2.81 4.32 4.19 19.00 16.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้             4.00 5.00 5.000 1.00 1.00 0.00 0.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8  8 8  4.00 5.00 5.000  /  /     

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี ้       1.558 3.349 3.349 3.00 4.00 0.00 0.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 6 5 5  5  5 4.00 4..00 4.000  / /      

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

2 3.509 3 4.688 3 4.688 2.92  2.92  0.292 0.391 0.391 x /      
57 64 64 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

3.509 1.180 1.180     1.462 0.491 0.492  x x      

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

4 7.018 5 7.813 5 7.813 1.46  1.46  1.170 1.302 1.302 x  /     

57 64 64 

  

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0.008 0.803 0.803     0.006 0.669 0.669 x   x     
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ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  
(ปีกำรศึกษำ) 

ผลกำรประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

ประเมิน
พัฒนำกำร 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนำกำร 
  ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี

พัฒนำกำร 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 5 5  7  7 5.00 4.00 4.000  x x     

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ n/a 6 6 7   7 0.000 4.000 4.000  x x     

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

ข้อ 3 6 6 7 7  2.00 4.00 4.000  x x     

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ 0 4 4 6   6 0.000 4.00 4.000  x x     

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 0 5 5 5   5 0.000 5.000 5.000  / /     

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต       5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 0.00 0.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 8 8 8  7  7 5.00 5.00 5.00  /  /     

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 6 6  6  5.00 5.00 5.00  / /      

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

 

ข้อ 5 5 5  5  5 5.00 5.00 5.00 /  /      
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ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  
(ปีกำรศึกษำ) 

ผลกำรประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

ประเมิน
พัฒนำกำร 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนำกำร 
  ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี

พัฒนำกำร 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้       0.000 3.961 3.961 3.00 3.00 0.00 0.00 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 0 7 7  7  7 0.000 5.00 5.00  / /      

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 0 6 6  6  6 0.000 5.00 5.00  / /      

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 1,443,000 30,062.50 1,469,600 28,261.54 1,469,600 28,261.54  25,000 25,000  2.004 1.884 1.884  /  /     

48 52 52 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้       0.000 5.00 4.50 2.00 1.00 0.00 0.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 4  5  5 5.00 5.00 4.00  /  x     

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5  3  3 5.00 5.00 5.00  / /      

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้       4.00 5.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
 

ข้อ 4 6 5  6 6  4.00 5.00 5.00 /  x      
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ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  
(ปีกำรศึกษำ) 

ผลกำรประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

ประเมิน
พัฒนำกำร 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนำกำร 
  ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี

พัฒนำกำร 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร       2.75 5.00 4.750 4.00 3.00 0.00 0.00 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 5 7 6  7  7 3.00 5.00 4.00 /  x      

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 4 5 5  5  5 0.000 5.00 5.00  / /      

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 0 5 5  5  5 0.000 5.00 5.00  /  /     

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6  6  6 0.000 5.00 5.00  / /      

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ       5.00 5.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 6  7  7 5.00 5.00 4.00  / x      

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ       4.00 5.00 5.00 1.00 1.00 0.00 0.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 9 9 9  9  4.00 5.00 5.00  /  /     
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนงำนของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการด าเนินงานที่ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน และสอดคล้องกับตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดและรับทราบทั่วกันทั้งองค์กร มีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานก าหนด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง เท่ำกับ 5.00 อยู่ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ำกับ 
5.00 อยู่ในระดับดีมำก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนนิงานใน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ข้อสังเกต 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะยังบันทึกข้อมูลส าคัญไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะประเด็น 

ตามมาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ที่ต้องเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และมีการ
น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับแผนการด าเนินงานในรอบปีต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้
ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด มีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ หลักสูตร
การศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อื่น อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง 
เท่ำกับ 3.35 อยู่ระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ำกับ 3.34 อยู่ในระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนนิงานใน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี ้

จุดแข็ง 
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1. อาจารย์และบุคลากรให้การดูแลเอาใจใส่นิสิตเปน็อย่างดี ทั้งทางด้านวิชาการและอื่นๆ 
2. คณะฯ ได้รับรางวัลจากการประยุกต์ความรู้ทางวชิาการหลายรางวัล ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของอาจารย์ 

บุคลากร และนิสิต 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. คณะฯ ยังขาดการวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ในการให้บริการรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึง่มีแนวโน้ม 

ในการรับภาระเพิ่มข้ึนจนไม่มีเวลาเพียงพอในการท าวิจัย 
2.   การพัฒนาหลักสูตรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวยังไม่มทีศิทางทีช่ัดเจน 
3.   ต าแหน่งทางวิชาการทั้งอาจารยแ์ละบุคลากรยังต่ ากวา่เกณฑ์ 
4.   การจัดท าแผนการเรียนการสอนหลายวชิาท าให้นิสิตเรียนหลายชั่วโมงต่อเนื่องกัน และไม่มีเวลาพัก 
 รับประทานอาหารกลางวนั 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ในการให้บริการรายวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะ 

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของวิทยาเขต เพื่อให้มีข้อมูลชัดเจนในเรื่องชั่วโมงท าการการให้บริการ
วิชาการภายในวิทยาเขต การจัดสรรเวลาในการท าการวิจัยและจ านวนอัตราก าลังที่ควรได้รับการจัดสรร
เพิ่มข้ึน 

2. คณะฯ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (มคอ.1) เพื่อให้มีข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรได้ทันในปี
การศึกษา 2555 

3. คณะฯ ควรวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และบุคลากร  
เพือ่น าไปท าแผนในการขอต าแหน่งเป็นรายบุคคล 

4. คณะฯ ควรทบทวนการจัดตารางเรียนที่เอ้ือต่อการหยุดพักระหว่างวันของนิสิตและอาจารย์ โดย 
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจนร่วมกับส านักวิทยบริการ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนต่างๆ ด้วย 

ข้อสังเกต 
1. การพัฒนารายวิชาทางด้านภาษาต่างประเทศ ควรพิจารณาความต้องการใช้ภาษาในงานอาชีพของ 

ตลาดแรงงานเป็นหลัก เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิตของวิทยาเขตในตลาดอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น 
2. การขยายสาขาวิชาต่างๆ ควรมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ต้องผลิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

เป็นหลัก เพื่อให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตของคณะ       ศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการด าเนินงานด้านกิจการนิสิตเป็นกิจกรรมที่หน่วยงาน
สนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ 1) การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ซึ่งหน่วยงานจัดขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตและศิษย์เก่า และ 2) การจัดกิจกรรมนิสิตที่ด าเนินการโดย
องค์กรนิสิตซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง เท่ำกับ 5.00 อยู่ระดับดีมำก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ำกับ 5.00 อยู่ในระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 

1.  มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
2. มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ที่เป็นช่องทางการสื่อสารของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ส่งผลให้

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่อง    
3. มีกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพของนิสิตระหว่างสถาบัน  
4. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 1) หน่วยงานต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธ
กิจด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง  เท่ำกับ 3.96 อยู่
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ำกับ 3.96 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. คณะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวิจัยที่ครอบคลุมด้านการเผยแพร่งานด้านระบบ
สารสนเทศ และการจัดท าฐานข้อมูล โดยมีทีมคณะกรรมการวิจัยที่ชัดเจน 

2. ศาสตร์สาขาของคณะมีความหลากหลายที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้โดยการท าวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่มีแผนงานการวิจัยโดยเฉพาะ 
2. ไม่มีการส ารวจความต้องการของชุมชนบนฐาน Community- Based Learning ควบคู่กับการท าวิจัยและ

การเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าแผนพัฒนางานวิจัยโดยการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 
2. ควรส ารวจความต้องการของชุมชนบนฐาน Community- Based Learning ควบคู่กับการท าวิจัยและ

การเรียนการสอน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
รูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง นอกจากนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนิสิตและเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับหน่วยงาน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง  เท่ำกับ 
5.00 อยู่ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ำกับ 4.50 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีคณาจารย์ที่ท างานบริการวิชาการได้หลากหลาย ประกอบกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีบริบทที่หนุน 

เสริมให้เกิดการบริการวิชาการที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนได้อย่างดี 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การประเมินโครงการบริการวชิาการที่สอดคล้องกับการน าไปบรูณาการกับการเรียนการสอนยงัไม่ชัดเจน 
2. การส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนยังไมช่ัดเจน 
3. ระบบและกลไกการจัดท าการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมยังไม่

ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน และระบุให้ชดัเจนใน

ประมวลการสอน 
2. ควรส ารวจความต้องการของชุมชนในการให้บริการวิชาการเพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างวทิยาเขตกับ

ชุมชนใกล้เคียง 
3. ควรศึกษาแนวทางการประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดจากการให้บริการวิชาการต่อสงัคม 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติ
ของแต่ละหน่วยงาน มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง เท่ำกับ 
5.00 อยู่ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ำกับ 5.00 อยู่ในระดับดีมำก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรจุโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การท าวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมในบริบทของกลุ่มจังหวัดสนุกยังมีน้อย  
2. การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตในทุกสาขาวชิายงั

ไม่ชัดเจน 
3. ยังไม่พบการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้แนวทางสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบการวิจัยและ

รูปแบบอื่นๆ อาจเร่ิมต้นในบริบทของกลุ่มจังหวัดสนุก 
2. ควรก าหนดแนวทางการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการพัฒนา

นิสิตในทุกสาขาวิชา 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร ของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผล
การประเมินตนเอง เท่ำกับ 5.00 อยู่ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ำกับ 4.75 อยู่ในระดับดี
มำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะที่พิจารณาครอบคลุมผลการด าเนินงานของคณะในทุกด้าน 
2. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ความเอาใจใส่และดูแลนิสิตเป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่พบการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะโดยให้สามารถสะท้อน 

บทบาทตามอ านาจและหน้าที่ของตน ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาและท าการประเมินตนเองในช่วงปลายปี
การศึกษาและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณของคณะ        ศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ทางการเงิน 
ซึ่งแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการ
ประเมินตนเอง เท่ำกับ 5.00 อยู่ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ำกับ 4.00 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีแนวทางการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏบิัติการในแต่ละพันธกิจ การพัฒนาคณะและบุคลากร 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่แสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนรวมทั้งประเภทการใช้เงิน ถึงแม้จะมีการ
บริหารการเงินแบบรวมบริการประสานภารกิจ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินในระยะ 5 ป ี
2.  ควรประเมินความต้องการเงินทุนที่ใช้ในระยะ 5 ปี ส าหรับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน โดยต้อง
ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มีผลการประเมินตนเอง เท่ำกับ 5.00 อยู่ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ำกับ 5.00 อยู่
ในระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ดี บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพเป็น 

อย่างดี และได้รับรางวัลคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย 
ข้อเสนอแนะ 
1. การเขียน SAR นอกจากรายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณในแต่ละตัวบ่งชี้แล้ว ควรรายงานผล 

เชิงคุณภาพด้วย เพื่อให้เห็นเอกลักษณ์และความกา้วหน้าในการพัฒนางานดา้นตา่งๆ ที่มุ่งสูว่ิสัยทัศนไ์ด้
ชัดเจนมากข้ึน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ แล้ว 
พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.32 อยู่ในเกณฑ์ดีรายละเอียดดังตารางที่ 
3 

ตำรำงท่ี 3    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลติ รวม 

หน่วย 
งำน 

กรรม 
กำร 

หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

มำตรฐำน
ท่ี 1 ด้ำน
คุณภำพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 3.20 5.00 3.20 5.00 5.00 3.20 5.00 5.00 3.20 

มำตรฐำน
ท่ี 2 ด้ำน

กำร
บริหำร
จัดกำร
กำร

อุดมศึกษ
ำ 

1.89 1.89 4.76 4.75 5.00 4.59 4.56 5.00 - 3.83 - 3.83 4.22 4.18 3.98 4.08 4.03 3.98 

 มาตรฐาน
ที่ 2 ก  

ด้านธรร
มาภิบาล
ของการ
บริหาร
การ

อุดมศกึษา 

- - 4.86 4.86 - 4.57 4.57 - - 3.62 - 3.62 4.86 4.86 3.62 4.57 4.57 3.62 

มาตรฐาน
ที่ 2 ข 

ด้านพันธ
กิจของ
การ

บริหาร
การ

อุดมศกึษา  

1.89 1.89 4.70 4.67 5.00 4.60 4.56 5.00 - 3.87 - 3.87 3.90 3.81 3.46 3.83 3.74 3.46 
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มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลติ รวม 

หน่วย 
งำน 

กรรม 
กำร 

หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

มำตรฐำน
ท่ี 3 ด้ำน
กำรสร้ำง

และ
พัฒนำ
สังคม

ฐำนควำม
รู้และ

สังคมแห่ง
กำรเรียนรู ้

 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 1.76 - 1.76 5.00 5.00 1.76 5.00 5.00 1.76 

เฉลี่ยรวม
ทุกตัว

บ่งช้ีของ
ทุก

มำตรฐำน 
(สกอ.) 

1.89 1.89 4.79 4.78 5.00 4.63 4.61 5.00 5.00 3.21 5.00 3.21 4.32 4.29 3.56 4.19 4.16 3.56 

ผลกำร
ประเมิน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก พอใช ้ ดีมำก พอใช ้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์     ดีมำก  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 อยู่
ในเกณฑ์ด ี หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 อยู่ในเกณฑ์ดี  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก  

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ แล้ว พบว่า มี
ระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.19 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตำรำงท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมอง
ด้ำนกำร
บริหำร
จัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

หน่วย 
งำน 

กรรม 
กำร 

หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 

1. ด้าน
นิสิตและผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 4.71 4.67 - 4.57 4.50   5.00 3.64 5.00 3.64 4.75 4.71 3.64 4.63 4.57 3.64 

2. ด้าน
กระบวน 

การภายใน 

4.00 4.00 4.78 4.78 5.00 4.67 4.67 5.00 - 3.97 - 3.97 4.70 4.70 4.17 4.60 4.60 4.17 

3. ด้าน
การเงิน 

1.88 1.88 5.00 5.00 - 4.00 4.00   - - - - 3.44 3.44 - 2.94 2.94 - 

4. ด้าน
บุคลากร
และการ

เรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม 

0.85 0.85 5.00 5.00 - 5.00 5.00   - 1.81 - 1.81 2.92 2.92 1.81 2.92 2.92 1.81 

เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้
ของทุก
มุมมอง 

1.89 1.89 4.79 4.78 5.00 4.63 4.61 5.00 5.00 3.21 5.00 3.21 4.32 4.29 3.56 4.19 4.16 3.56 

ผลกำร
ประเมิน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก พอ 
ใช้ 

ดีมำก พอ 
ใช้ 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.63  อยู่ในเกณฑ์  ดีมำก  
- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.60 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก 
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.94 อยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.92     อยู่ในเกณฑ์

พอใช้   

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ  
คณะกรรมการไดพิ้จารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ แล้ว พบว่า 

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.19 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตำรำงท่ี 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
มำตรฐำน
สถำบัน 

อุดมศึกษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

หน่วย
งำน 

กรรม 
กำร 

หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สมศ. สกอ
. 

สมศ. สกอ
. 

สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สมศ. 

1. มำตรฐำน
ด้ำน

ศักยภำพ
และควำม

พร้อมในกำร
จัด

กำรศึกษำ 

1.90 1.90 4.70 4.70 - 4.50 4.50 - - 3.45 - 3.50 4.05 4.05 3.45 3.90 3.90 3.45 

   1) ด้าน
กายภาพ 

4.00 4.00 - - - - - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - 

   2) ด้าน
วิชาการ 

0.85 0.85 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 1.95 - 1.95 2.74 2.74 1.95 2.74 2.74 1.95 

   3) ด้าน
การเงิน 

- - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - - - - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - 

   4) ด้าน
การบริหาร

จัดการ 

- - 5.00 5.00 - 4.83 4.83 - - 3.95 - 3.95 5.00 5.00 3.95 4.83 4.83 3.95 

2. มำตรฐำน
ด้ำนกำร

ด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจ

ของ
สถำบันอุดม

ศึกษำ 

1.88 1.88 4.89 4.88 5.00 4.78 4.75 5.00 5.00 3.11 5.00 3.11 4.63 4.59 3.28 4.53 4.49 3.28 

   1) ด้าน
การผลิต
บัณฑิต 

- - 4.75 4.67 - 4.75 3.50 - 5.00 3.20 5.00 3.20 4.80 4.75 3.20 4.80 4.75 3.20 

   2) ด้าน
การวิจัย 

1.88 1.88 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 1.76 - 1.76 3.96 3.96 1.76 3.96 3.96 1.76 

   3) ด้าน
การ

ให้บริการ
ทางวิชาการ

แก่สังคม 
 

- - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - - 4.50   4.50 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 

   4) ด้าน
การท านุ

บ ารุงศิลปะ
และ

วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00   5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 4.50 

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งช้ีของ

ทุก
มำตรฐำน

สถำบันอุดม
ศึกษำ 

1.89 1.89 4.79 4.78 5.00 4.63 4.37 5.00 5.00 3.21 5.00 3.21 4.32 4.29 3.56 4.19 4.16 3.56 
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มำตรฐำน
สถำบัน 

อุดมศึกษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

หน่วย
งำน 

กรรม 
กำร 

หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สมศ. สกอ
. 

สมศ. สกอ
. 

สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สมศ. 

ผลกำร
ประเมิน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมำก ดี
มำก 

ดีมำก ดีมำก ดี ดีมำก ดี
มำก 

พอใช้ ดี
มำก 

พอใช้ ดี ดี ดี ด ี ดี ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภำพระดับดี มี

คะแนนเฉลี่ย 3.90  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ด้านวิชาการ 
มีคะแนนเฉลี่ย 2.74 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.83  

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภำพระดับดี
มำก มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 
ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
ช่อง ข้อมูล

อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

    องค์ประกอบท่ี 1              

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ   7 8 8 

2 1.1 ข้อ 3-
5 
  

 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณทั้งหมด

ตัวบ่งชี้     96 140 140 

3     - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต 

    49 54 54 

4       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการวิจัย     25 29 29 
5       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม 
    7 17 17 

6       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    13 37 37 

7       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ     2 3 3 
8   — จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีที่บรรลุเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้     96 98 98 

9       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต 

    49 51 51 

10       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการวิจัย     25 3 3 

11       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

    7 17 17 

12       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    13 24 24 

13       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ     2 3 3 
14 1.1 ข้อ 8  จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะ
ทั้งหมด

ข้อ     0 2 2 

15    จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะ
ที่น ำไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

ข้อ     0 2 2 

16 สมศ. 16.2  ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์

ค่า
คะแนน 

ปีการศึกษา    4.08 4.08 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

17    จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน
ท้ังหมด

คน      58 58 

18 สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน

ข้อ ปีการศึกษา    ประเมิน
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 

    องค์ประกอบท่ี 2           

19 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

ข้อ ปีการศึกษา   6 5 5 

20 2.1  จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร ปีการศึกษา   5 5 5 

21       - ระดับปริญญำตรี  หลักสูตร     4 4 4 

22       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

23       -  ระดับปริญญำโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     1 1 1 

24           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร     1 1 1 

25           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

26           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

27           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

28           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

29       - ระดับปริญญำเอก  หลักสตูร     0 0 0 

30 2.1 ข้อ 3-
8 

 จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชำชีพ) ที่
เปิดสอนทั้งหมด

หลักสูตร ปีการศึกษา   4 4 4 

31       - ระดับปริญญำตรี  หลักสูตร     3 3 3 

32       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

33        -  ระดับปริญญำโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     1 1 1 

34           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร     1 1 1 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

35           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

36           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

37           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

38           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

39       - ระดับปริญญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

40 2.1 ข้อ 3-
6 

 จ านวนหลักสูตร (วิชำชีพ) ที่เปิด
สอนทั้งหมด

หลักสูตร ปีการศึกษา   1 1 1 

41       - ระดับปริญญำตรี  หลักสูตร     1 1 1 

42       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

43       -  ระดับปริญญำโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

44           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

45           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

46           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

47           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

48           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

49       - ระดับปริญญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

50    จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชำชีพ) ที่
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสุตร 
พ.ศ. 2548

หลักสูตร ปีการศึกษา   4 4 4 

51       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     3 3 3 

52       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

53       -  ระดับปริญญำโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     1 1 1 

54           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร     1 1 1 

55           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

56           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

57           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

58           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

59       - ระดับปริญญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

60    จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักส ูตร พ.ศ. 2548 และ

เกณฑ์มำตรฐำนสำขำวิชำชีพ (กรณีท่ี
เป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)

หลักสูตร ปีการศึกษา   1 1 1 

61       - ระดับปริญญำตรี  หลักสูตร     1 1 1 

62       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

63       -  ระดับปริญญำโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

64           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

65           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

66           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

67           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

68           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

69       - ระดับปริญญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

70    จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชำชีพ) ที่
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสุตร 
พ.ศ. 2548 และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552

หลักสูตร ปีการศึกษา   4 4 4 

71       - ระดับปริญญำตรี  หลักสูตร     3 3 3 
72       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 
73       -  ระดับปริญญำโทที่เปิดสอน

ทั้งหมด 
หลักสูตร     1 1 1 

74           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร     1 1 1 

75           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

76           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

77           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

78           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

79       - ระดับปริญญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

80    จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสุตร พ.ศ. 2548 และ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศกึษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มำตรฐำนสำขำวิชำชีพ (กรณีท่ีเป็น
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ)

หลักสูตร ปีการศึกษา   1 1 1 

81       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     1 1 1 

82       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

83       -  ระดับปริญญำโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

84          - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

85          - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

86          - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

87          - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

88          - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

89       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     0 0 0 

90 2.1 ข้อ 4-
5 

 จ านวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์ครบทุก
ตัวบ่งชี้

หลักสูตร ปีการศึกษา   4 4 4 

91    จ านวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละปี

หลักสูตร     4 4 4 

92 2.6 ข้อ 4  จ ำนวนหลักสูตรสำขำวิชำชีพทุก
ระดับกำรศึกษำท่ีมีควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำและบริหำรหลักสูตรกับภำครัฐ
หรือภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ
ของหลักสูตร

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

93       - ระดับปริญญาตรี       0 0 0 

94       - ระดบั ป.บัณฑิต       0 0 0 

95       - ระดับปริญญาโท       0 0 0 

96       - ระดับปริญญาเอก       0 0 0 

97 2.1 ข้อ 8  จ านวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
กำรศึกษำ (รวมนิสิตต่ำงประเทศ)

คน ปีการศึกษา 0 1398 1404 1404 

98        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ       1303 1303 1303 

99        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)       0 0 0 

100        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ       0 0 0 

101        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)       0 0 0 

102        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ       0 0 0 

103            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
ปกต)ิ  

      0 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

104            - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาค
ปกต)ิ 

      0 0 0 

105        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)       95 101 101 

106            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
พิเศษ)  

      0 0 0 

107            - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาค
พิเศษ)  

      0 0 0 

108        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ       0 0 0 

109        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)       0 0 0 

110    จ านวนนิสิตต่ำงประเทศปัจจุบัน
ทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

111        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ     0 0 0 0 

112        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

113        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ     0 0 0 0 

114        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

115        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ     0 0 0 0 

116            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
ปกต)ิ  

    0 0 0 0 

117            - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาค
ปกต)ิ 

    0 0 0 0 

118        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

119            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
พิเศษ)  

    0 0 0 0 

120            - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาค
พิเศษ)  

    0 0 0 0 

121        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ     0 0 0 0 
122        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 
123 2.1 ข้อ ค 

และ 2.5 
ข้อ 1 

 จ านวนนิสิตเต็มเวลำ
เทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร

FTES ปีการศึกษา 1753.7 1844.05 1793.69 1793.69 

124      - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ     1753.7 1742.38 1732.69 1732.69 
125      - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)      0 0 0 0 

126        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ      0 0 0 0 

127        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)      0 0 0 0 
128        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ      0 0 0 0 

129        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)       101.67 61 61 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

130        - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ) 

     0 0 0 0 

131        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ      0 0 0 0 
132        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)      0 0 0 0 
133 สมศ. 1   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญำตรีทั้งหมด
คน ปีการศึกษา  306 247 254 254 

134  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมี
งำนท ำ

     295 243 244 244 

135    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญำตรีที่ได้งำนท ำ

    272  237 240 240 

136    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ

     193 186 173 173 

137    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญำตรีที่มีงำนท ำประจ ำก่อนเข้ำ
ศึกษำ

      0 4 4 

138    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ

     23 10 11 11 

139    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญำโททั้งหมด (ภำคปกติและภำค
พิเศษ)

    24 36 40 40 

140       - ระดับปริญญาโทท่ีจบโดยแผน ก 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

    0 0 0 0 

141       - ระดับปริญญาโทท่ีจบโดยแผน ข 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

     0 0 0 0 

142    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญำเอกทั้งหมด

คน    0 0 0 0 

143    เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้
งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
(ค่ำเฉลี่ย)

บาท ปีการศึกษา  0 0 9588.38 9588.38 

144 สมศ. 2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญำตรีที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแหล่งชำติ (แบ่งเป็น 2 
กรณี)

คน ปีการศึกษา  39 45 58 58 
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145       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุ่มสาขาวิชาชีพท่ีจบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มี
ข้อมูล) 

คะแนน    0 0 0 0 

146       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน    0 0 4.04 4.04 

147    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญำโทที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแหล่งชำติ (แบ่งเป็น 2 
กรณี)

คน    0 0 0 0 

148       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุ่มสาขาวิชาชีพท่ีจบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มี
ข้อมูล) 

คะแนน   0  0 0 0 

149       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   0  0 0 0 

150    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญำเอกที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแหล่งชำติ (แบ่งเป็น 2 
กรณี)

คน   0  0 0 0 

151       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุ่มสาขาวิชาชีพท่ีจบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มี
ข้อมูล) 

คะแนน    0 0 0 0 

152       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน    0 0 0 0 

153 2.2  จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ (รวมอำจำรย์ชำว
ต่ำงประเทศ)

คน ปีการศึกษา 40 57 64 64 

154    จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลำศึกษำต่อ      8 9 12 12 

155    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิ
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ

    1  2 2 2 
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156    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ

     38 44 59 59 

157    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ

     1 2 3 3 

158    ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละฯ)

ร้อยละ ปีการศึกษา   3.508 4.688 4.688 

159 2.3 และ 
สมศ. 14 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ำรง
ต ำแหน่งอำจำรย์

คน ปีการศึกษา 41 47 64 64 

160     -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญำตรี 

     1 2 2 2 

161       -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญำโท 

     39 44 52 52 

162       -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก 

    1  1 3 3 

163    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

คน ปีการศึกษา 1 2 2 2 

164       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี 

     0 0 0 0 

165       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท 

     1 2 2 2 

166       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก 

     0 0 0 0 

167    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ำรง
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์

คน ปีการศึกษา 0 4 5 5 

168       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี 

     0 0 0 0 

169       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท 

     0 4 5 5 

170       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก 

    0  0 0 0 

171    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ำรง
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

172       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี 

     0 0 0 0 



 

251 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

173       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท 

    0  0 0  

174       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก 

     0 0 0  

175    ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรง
ต ำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ปีกำรศึกษำ
ที่ผ่ำนมำ (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)

ร้อยละ ปีการศึกษา  0 0 7.81 7.81 

176    ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรง
ต ำแหน่ง รศ. และ ศ. ปีกำรศึกษำท่ี
ผ่ำนมำ (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)

ร้อยละ ปีการศึกษา  0 7.01 7.81 7.81 

177    จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศทั้งหมด

คน ปีการศึกษา  2 2 2 2 

178    จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่ลำศึกษำต่อ

     0 0 0  

179    จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่มีวุฒิปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ

    1  2 2 2 

180    จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่มีวุฒิปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ

     0 0 0 0 

181    จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่มีวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเทำ่

     0 0 0 0 

182    จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์

     1 2 2 2 

183    จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์

     0 0 0 0 

184    จ านวนอาจารย์ประจ าต่ำงประเทศ ที่
ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์

     0 0 0 0 

185    จ านวนอาจารย์ประจ าต่ำงประเทศ ที่
ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์

     0 0 0 0 

186 สมศ. 14  ผลรวมค่ำน้ ำหนักระดับคุณภำพ
อำจำรย์ 

คะแนน ปีการศึกษา 86 96 150 150 
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187 สมศ. 3  จ านวนรวมของบทควำมวิจัยจำก
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ (สำร
นิพนธ์) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปริญญำโท)

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 40 40 

188        - การประชุมวิชาการระดับชาติ      0 0 0 0 

189        - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ      0 0 0 0 

190        - วารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

     0 0 0 0 

191        - วารสารวิชาการระดับชาติท่ี สกอ. 
รับรอง 

     0 0 0 0 

192        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับใน
ศาสตร์น้ัน นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

    0  0 0 0 

193        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

    0  0 0 0 

194 สมศ. 3  จ านวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรค์
จำกศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญำโท)  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

195        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

     0 0 0 0 

196        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาติ 

    0  0 0 0 

197        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

    0  0 0 0 

198        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

    0  0 0 0 

199        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับนานาชาติ (ท้ังในและนอกประเทศ) 

     0 0 0 0 

200 สมศ. 4  จ านวนรวมของบทควำมวิจัยจำก
วิทยำนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปริญญำ
เอก) 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

201       - การประชุมวิชาการระดับชาติ      0 0 0 0 

202       - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ      0 0 0 0 
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203       - วารสารวิชาการระดับชาติ      0 0 0 0 

204       - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

     0 0 0 0 

205        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับใน
ศาสตร์น้ัน นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

    0  0 0 0 

206        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

     0 0 0 0 

207 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ ปีการศึกษา   7 5 5 

208    จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน
ท้ังหมด

คน     8 10 10 

209    จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน
ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพ

      8 10 10 

210         -  ในประเทศ       8 10 10 
211         -  ต่างประเทศ       0 0 0 
212    งบประมาณส าหรับพัฒนาอาจารย์ท้ัง

ในและต่างประเทศ
บาท     1094801.55 380023.00 280023.00 

213 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 6 6 

214 2.5 ข้อ 1        - จ านวนคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการ
ให้นิสิต  

เครื่อง     N/A 
 

28 28 

215          - จ านวน Notebook และ 
Mobile Device ต่างๆ ของนิสิตท่ีมีการ
ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง     N/A 398 398 

216 2.5 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปี
การศึกษา

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

  

ปีการศึกษา   N/A 3.82 3.82 

217    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานิสิต อาทิ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในระบบไร้สาย

    N/A 4.01 4.01 



 

254 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

218    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อาทิ 
งานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา

      N/A 3.60 3.60 

219    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง

      N/A 3.78 3.78 

220 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน

ข้อ ปีการศึกษา   3 6 6 

221 2.6 ข้อ 2  จ านวนหลักสูตรท่ีมีรายละเอียดของ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาทุกรายวิชา

หลักสูตร     4 4 4 

222 2.6 ข้อ 3  จ านวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย

      N/A 4 4 

223 2.6 ข้อ 4  จ านวนหลักสูตรท่ีมีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

      3 4 4 

224 2.6 ข้อ 5  จ านวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม
การเรียนการสอนของคณาจารย์

ชิ้นงาน ปีการศึกษา   N/A 1 1 

225    จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา

      N/A 0 0 

226 2.6 ข้อ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจาก
ค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกรายวิชาในแต่ละ

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน

ปีการศึกษา   4.03 3.51 3.51 



 

255 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

หลักสูตรแยกตามระดับปริญญา เต็ม 5) 

227        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ     4.03 3.51 3.51 

228        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)       0 0 0 

229        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ       0 0 0 

230        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)       0 0 0 

231        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ       0 0 0 

232        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)       0 0 0 

233        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ       0 0 0 

234        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)       0 0 0 

235 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ข้อ ปีการศึกษา    4 4 

236 2.8  ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นิสิต

ข้อ ปีการศึกษา    5 5 

237 2.8 ข้อ 3  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการ      9 9 

238 2.8 ข้อ 4  จ านวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ตัวบ่งชี้      9 9 

239    จ านวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
บรรลุเป้าหมาย

       9 9 

240 2.8 ข้อ 5  จ านวนนิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ

คน      38 38 

241    จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตท่ี
ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

กิจกรรม      4 4 

    องค์ประกอบที่ 3           



 

256 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

242 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ข้อ     8 8 8 

243 3.1 ข้อ 1 - 
5 

 จ านวนกิจกรรมการให้ค าปรึกษาและ
การจัดบริการ

กิจกรรม ปีการศึกษา   17 28 28 

244     - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
ทางการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

      4 4 4 

245       - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

      4 3 3 

246       - จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นิสิต 

      3 16 16 

247       - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

      3 2 2 

248       - จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

      3 3 3 

249 3.1 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   0 3.82 3.82 

250         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

    0 4.09 4.09 

251         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อนิสิต 

    0 3.44 3.44 

252         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

    0 4.26 4.26 

253         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า 

    0 3.81 3.81 

254         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

    0 3.51 3.51 

255 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต

ข้อ     6 6 6 



 

257 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

256 3.2 ข้อ 3  จ านวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการน า
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ 
แยกตามประเภทกิจกรรม

กิจกรรม ปีการศึกษา   59 46 46 

257       - จ านวนกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

      25 27 27 

258       - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

      5 2 2 

259       - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

      3 2 2 

260       - จ านวนกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

      13 9 9 

261       -  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      13 6 6 

262    ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการนิสิต 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   3.51 4.19 4.19 

263         -  ผลการประเมินกิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

    3.51 4.17 4.17 

264         -  ผลการประเมินกิจกรรมกีฬาและ
การส่งเสริมสุขภาพ 

      3.51 4.31 4.31 

265         -  ผลการประเมินกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

      3.51 4.22 4.22 

266         -  ผลการประเมินกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

      3.51 4.11 4.11 

267         -  ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

      3.51 4.14 4.14 

268 3.3  ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี

ข้อ     5 5 5 

    องค์ประกอบที่ 4             

269 4.1  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็น
นักวิจัยท้ังหมด

คน ปีการศึกษา   0 0 0 

270    จ านวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ       0 0 0 

271 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

ข้อ ปีการศึกษา    7 7 



 

258 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

272 4.1 ข้อ 3  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

คน ปีการศึกษา     52  52 

273    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าที่ได้รับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย

        52  52 

274 4.1 ข้อ 4 
และ 4.3 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

บาท ปีงบประมาณ 0 1,443,000 1,491,600 1,469,600 

275      - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายใน
มหาวิทยาลัย 

  0 743,000 1,249,600 1,249,600 

276          * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุนส่วนตัว     1,249,600 1,249,600 

277          * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

      

278        - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

   700,000 220,000 220,000 

279    จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุน
วิจัยทั้งภายในและ/หรือภายนอก 
(ไม่นับซ้ า)

คน ปีการศึกษา   31 31 

280 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ข้อ ปีการศึกษา     6 6 

281 4.2  จ านวนของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

  33 33 

282 4.2 ข้อ 1  จ านวนของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ชื่อเรื่อง 4 5 10 10 

283 4.2 ข้อ 4  จ านวนของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน

ชื่อเรื่อง   0 0 4 4 

284 4.2 ข้อ 6  จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ชื่อเรื่อง   0 1 0 0 

285    จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่างขอย่ืนจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

    0 0 4 4 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

286    จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่จดทะเบียนพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์

    0 0 0 0 

287 สมศ. 5  จ านวนรวมของบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 
  

3 5 13 13 

288        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

  3 5 12 12 

289        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

    0 0 1 1 

290        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานข้อมูล TCI 

    0 0 0 0 

291        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติที่ 
สกอ. รับรอง 

    0 0 0 0 

292        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ สกอ. รับรอง (ไม่รวม 
ISI) 

    0 0 0 0 

293        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล ISI 

    0 0 0 0 

294 สมศ. 5  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์
ที่เผยแพร่

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

295         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

  0 0 0 0 

296         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับชาติ 

  0 0 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

297         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

    0 0 0 0 

298         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับภูมิภาค
อาเซียน 

    0 0 0 0 

299         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้ง
ในและนอกประเทศ) 

    0 0 0 0 

300 สมศ. 6  จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบัน 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 10 9 9 

301         -  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

  0 9 0 0 

302         -  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

    0 0 0 0 

303         - จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

    0 0 7 7 

304         - จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

    0 1 2 2 

305 สมศ. 6  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบัน 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

306         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

    0 0 

307         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

      0 0 

308         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

      0 0 

309         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ี       0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

310 สมศ. 7  จ านวนรวมของผลงานวิชาการ ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

  2 2 

311         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความ
วิจัย) ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

    2 2 

312         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความ
วิจัย) ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

    0 0 

313         - ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่าน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

     1 0 0 

314         - ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือ
ท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

    0 1 0 0 

315    จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับอ้างอิงใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

 0 0 0 

316    จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ

คน ปีการศึกษา   25 25 

317         - ในประเทศ       23 23 

318         - ต่างประเทศ          2 2 

    องค์ประกอบที่ 5           

319 5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

ข้อ ปีการศึกษา   5 5 4 

320 5.1  จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ท้ังหมด

โครงการ     12 14 14 

321 5.1 ข้อ 2       -  จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอน 

      1 3 3 

322 5.1 ข้อ 3       -  จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการที่ใช้กับการวิจัย 

      1 1 1 

323 5.1 ข้อ 4       -  จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

      2 1 1 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

324         -  จ านวนโครงการทางวิชาการที่ใช้
กับการขยายผลสู่การปรับปรุง
รายวิชา 

      0 0 0 

325         -  จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การ
เปิดรายวิชาใหม่ 

      0 0 0 

326         - จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการที่ใช้กับการขยายผลที่ใช้กับ
การต่อยอดสู่หนังสือหรือต ารา 

      0 0 0 

327 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ข้อ ปีการศึกษา   5 5 5 

328 5.2 ข้อ 1  โครงการบริการวิชาการท่ีมีการ
ส ารวจความพึงพอใจ

โครงการ ปีการศึกษา   12 11 11 

329 5.2 ข้อ 2  โครงการบริการวิชาการท่ีมีความ
ร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ

โครงการ ปีการศึกษา   12 20 20 

330    ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   4.26 3.26 3.26 

331    จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นท่ี
ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

คน ปีการศึกษา     1  1 

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ ปีการศึกษา     4 4 

333 สมศ. 18.1  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นท่ี 1 

ข้อ ปีการศึกษา     0 0 

334 สมศ. 18.2  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นท่ี 2

ข้อ ปีการศึกษา     0 0 

    องค์ประกอบที่ 6             

335 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ ข้อ ปีการศึกษา  4 6 5 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

และวัฒนธรรม

336 6.1  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการ ปีการศึกษา 0 43 22 22 

337 6.1 ข้อ 2  จ านวนโครงการท่ีมีการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปีการศึกษา 0 0 22 22 

338         -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอน 

    0 0 1 1 

339         -  บูรณาการร่วมกับกิจกรรมนิสิต     0 0 20 20 

340         -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต 

    0 0 1 1 

341 6.1 ข้อ 6  จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
การเผยแพร่

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 1 1 

342         -  ระดับชาติ     0 0 0 0 

343         -  ระดับภูมิภาค     0 0 1 1 

344         -  ระดับนานาชาติ     0 0 0 0 

345 6.1 ข้อ 6  จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
ได้รับรางวัลหรือได้รับการอ้างอิงเป็นท่ี
ยอมรับ

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

346         -  ระดับชาติ      0 0 0 0 

347         -  ระดับภูมิภาค      0 0 0 0 

348         -  ระดับนานาชาติ      0 0 0 0 

349 สมศ. 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศึกษา    4 4 

350 สมศ. 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ ปีการศึกษา    5 5 

    องค์ประกอบที่ 7          

351 7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ

ข้อ ปีการศึกษา   5 7 6 

352         -  จ านวนครั้งของการจัดประชุม
บุคลากรทั้งคณะ 

ครั้ง      2 2 

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ ปีการศึกษา   4 5 5 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

354 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ

ข้อ ปีการศึกษา   0 5 5 

355 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา   5 6 6 

356 7.4 ข้อ 2       -  จ านวนความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
ท่ีวิเคราะห์และระบุไว้ 

เรื่อง     0 0 0 

357         -  จ านวนความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ ท่ี
วิเคราะห์และระบุไว้ 

      0 0 0 

358         -  จ านวนความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
วิเคราะห์และระบุไว้ 

      0 0 0 

359         -  จ านวนความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน ท่ีวิเคราะห์และระบุไว้ 

      0 0 0 

360         -  จ านวนความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก ท่ีวิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

      0 0 0 

361         -  จ านวนความเสี่ยงด้านอื่นๆ 
ตามบริบทของคณะ ท่ีวิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

      1 1 1 

362 สมศ. 13  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผล
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ี
คณะกรรมการประจ าคณะแต่งตั้ง

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

 

ปีการศึกษา    3.62 3.62 

    องค์ประกอบที่ 8          

363 8.1  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

ข้อ ปีงบประมาณ   7 7 6 

364    รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท     22,060,307 11,703,000 11,703,000 
365         -  เงินงบประมาณ       12,091,977 1,192,700 1,192,700 

366         -  เงินรายได้       9,968,330 10,510,300 10,510,300 

367    รายรับจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

      0 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

368    งบด าเนินการท้ังหมด โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 

      4,002,820.81 4,049,853 4,049,853 

369    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดย
ไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและ
ท่ีดนิ 

      6,840,355.81 7,115,163 7,115,163 

370    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน ไม่
รวมค่าเสื่อมราคา

      7,874,985.81 7,877,548 7,877,548 

371    เงินเหลือจ่ายสุทธิ        2,093,344.10 2,632,753 2,632,753 

372    สินทรัพย์ถาวร        0 0 0 

    องค์ประกอบที่ 9           

373 9.1   มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ข้อ ปีการศึกษา   7 9 9 

374 9.1 ข้อ 3  จ านวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา   0 2 2 

375 9.1 ข้อ 5  จ านวนโครงการปรับปรุงการ
ด าเนินงานท่ีใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อน
หน้า

โครงการ ปีการศึกษา    17 17 

376    จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
คณะ

ตัวบ่งชี้     96 140 140 

377    จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
คณะ ท่ีมีผลการด าเนินงานพัฒนาขึ้น
จากปีก่อนหน้า

ตัวบ่งชี้     96 98 98 

378 9.1 ข้อ 9  จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา   1 1 1 

379 สมศ. 15  คะแนนการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

คะแนน ปีการศึกษา    4.16 4.16 

380 ก.พ.ร. 
4.1.3 

 จ านวนนิสิตที่เข้าสอบ
ภาษาต่างประเทศท้ังหมด (เฉพาะ
คณะมนุษยศาสตร์)

คน ปีการศึกษา   0 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

381 
 

      -  ภาษาเกาหลีใต้ 
  

  0 0 0 

382         -  ภาษาเขมร       0 0 0 

383         -  ภาษาจีนกลาง       0 0 0 

384         -  ภาษาญี่ปุ่น       0 0 0 

385         -  ภาษาทมิฬ       0 0 0 

386         -  ภาษาไทย       0 0 0 

387         -  ภาษาพม่า       0 0 0 

388         -  ภาษาฟิลิปิโน       0 0 0 

389         -  ภาษามลายู       0 0 0 

390         -  ภาษามาเลย์       0 0 0 

391         -  ภาษาลาว       0 0 0 

392         -  ภาษาเวียดนาม       0 0 0 

393         -  ภาษาอังกฤษ       0 0 0 

394         -  ภาษาอินโดนีเซีย       0 0 0 

395         -  ภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ 

      0 0 0 

396    จ านวนนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดท้ังหมด 
(เฉพาะคณะมนุษยศาสตร์)

คน ปีการศึกษา   0 0 0 

397         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาเกาหลีใต้
ท่ีก าหนด 

      0 0 0 

398         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาเขมรท่ี
ก าหนด 

      0 0 0 

399         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาจีนกลาง
ท่ีก าหนด 

      0 0 0 

400         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาญี่ปุ่นท่ี
ก าหนด 

      0 0 0 

401         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาทมิฬท่ี
ก าหนด 

      0 0 0 

402         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาไทยท่ี
ก าหนด 

      0 0 0 

403         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาพม่าท่ี
ก าหนด 

      0 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

404         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาฟิลิปิโนท่ี
ก าหนด 

      0 0 0 

405         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษามลายูท่ี
ก าหนด 

      0 0 0 

406         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษามาเลย์ท่ี
ก าหนด 

      0 0 0 

407         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาลาวท่ี
ก าหนด 

      0 0 0 

408         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาเวียดนาม
ท่ีก าหนด 

      0 0 0 

409         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาอังกฤษท่ี
ก าหนด 

      0 0 0 

410         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษา
อินโดนีเซียท่ีก าหนด 

      0 0 0 

411         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาตาม
กฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
อื่นๆ  

      0 0  0 

 
 
 
 
 

 

 
 


