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ค าน า 
 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพภายในซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง วิเคราะห์หาจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคณะให้ดีขึ้นเป็นประจ าทุก
ปี 

 การประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 2554 ซึ่งเป็นการประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง โดยยึดตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ
สมศ. จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ รวม 39 ตัวบ่งชี้ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 
2554 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพใช้เป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาการประเมินคุณภาพได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับค าแนะน าอันเป็นประโยชน์เพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาคณะให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนัก์  สุดสุข) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2554 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นจากด าริของศาสตราจารย์ ดร .สุจินต์ จินายน ซึ่งด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนในขณะนั้น ( 1 สิงหาคม 2529 ถึง 7 มิถุนายน 2533) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานที่วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งเดิมต้องขอความอนุเคราะห์จากคณะต่างๆที่
วิทยาเขตบางเขน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจ  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดเป็นคณะล าดับที่ 14  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการแบ่ง
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2536 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110  ตอนที่ 121 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น
ส านักงานเลขานุการ ไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการมีความคล่องตัว  
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะฯ จึงเสนอมหาวิทยาลัย ขออนุมัติแบ่งส่วนราชการภายในด้านวิชาการเป็นสายวิชา 
โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่  4/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2540  มีมติเห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานวิชาการภายในเป็น 3 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาวิทยาศาสตร์ สาย
วิชาศิลปศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการขออนุมัติจัดตั้งศูนย์
ภายในคณะและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2543 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ก าแพงแสน)      

เมื่อได้รับอนุมัติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ก าแพงแสน) คณะฯ ได้มีการด าเนินการสรร
หาและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ โดยมีการด าเนินงานระยะหนึ่ง ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ได้สิ้นสุดวาระพร้อมคณบดี (ผศ.แสง
สุรีย์  สินธุวณิก) เมื่อ พ.ศ. 2545  ต่อมาในช่วงของผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งมี รศ.ดร.คณพล  จุฑามณี ด ารง
ต าแหน่งคณบดี พิจารณาเห็นว่าศูนย์ดังกล่าวยังขาดความพร้อมทั้งด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร  เนื่องจาก
คณาจารย์ประจ าที่มีอยู่มีภาระงานมาก ต้องให้บริการการสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับคณะอ่ืน  การผลิตบัณฑิตในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนั้นคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 จึงมีมติให้ชะลอการ
ด าเนินงานของศูนย์ไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินงาน   

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน (ผศ.ดร.ชานันก์  สุดสุข) มีนโยบายด้านการปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ก าแพงแสน) โดยมี
รองคณบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นประธาน เพ่ือให้ศูนย์มีการด าเนินงาน มีกิจกรรมที่สามารถสร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ดังนั้นคณะกรรมการประจ าคณะฯ คราว
ประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับโครงสร้างการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะ โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ก าแพงแสน  
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เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะซึ่งมีทั้งด้านศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ โดยไม่เน้นเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งท่ี 3/2551 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ก าแพงแสน เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นอกจากนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวิชาการ มีความคล่องตัวมากขึ้น และเป็นไปตามนโยบายของ
คณบดี ในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม 2551 และครั้งที่ 12/2551 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551  มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในคณะฯ เพิ่มเติม จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่   

1. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์  
2. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  
3. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
4. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
5. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์  
6. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์  
7. โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา 
8. โครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการศึกษานานาชาติ  ( เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งสายวิชา

อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 )  

ปัจจุบันหน่วยงานล าดับที่ 1-6 อยู่ระหว่างขออนุมัติจดัตั้ง แต่หน่วยงานล าดับท่ี 7 และ 8 ชะลอการขออนุมัติจัดตั้งตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 8/2553 วันท่ี 30 สิงหาคม 2553 

 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ปรัชญา 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักในความส าคัญของ
ความรู้พ้ืนฐาน มีทักษะและรู้จักใช้หลักวิชาในการท างานและการแก้ไขปัญหา มีคุณธรรมในการด ารงชีพและมี
จิตส านึกในการจรรโลงสังคม  

ปณิธาน  
สร้างบัณฑิตให้มีปัญญา คุณธรรม และความสุข 

วิสัยทัศน์ 

บูรณาการวิชาการ และสร้างงานวิจัยในระดับสากล  
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พันธกิจ 

1.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างสาขาวิชา 
2.  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
4.  พัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
5.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิชาชีพชั้นสูงทางด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้แก่นิสิตทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ   

2. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของบุคลากร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ 

3. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 

4. บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม  

5. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาสังคม  

6.  บริการวิชาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่สังคม  

7. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งประสานศิลป์และวิทย์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ 

ค าอธิบาย 
 ประสาน หมายถึง ท าให้เข้ากันสนิท เชื่อม 
 ศิลป์และวิทย์ หมายถึง ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ ซึ่งได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ 
 บัณฑิตที่มคีุณภาพ หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1.4 แผนงานประจ าปีของคณะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 1.1 สร้างหลักสูตรที่มีการบูรณาการทางวิชาการ 

(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์หลัก 2 ของมก.)และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : มีหลักสูตรที่บูรณาการทางวิชาการและทันสมัย 
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ตัวชี้วัด : จ านวนหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

ด าเนินการ 

ปีฐาน เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 

1 โครงการสร้างหลักสตูรบรูณา
การ 

จ านวน
หลักสตูรที่
สร้างได ้

รองคณบดฝีุาย
วิชาการ/ หัวหน้า
สายวิชา และผู้
ประสานงานสาขา 

ต.ค. - ก.ย 
. 

- - - 1 1 

2 โครงการพัฒนาหลักสตูรใหม่ท่ี
ทันสมัย 

จ านวน
หลักสตูรที่
พัฒนาได ้

รองคณบดฝีุาย
วิชาการ/ หัวหน้า
สายวิชา และผู้
ประสานงานสาขา 

ต.ค. - ก.ย 
. 

- - - 1 1 

3 โครงการจดัการเรียนการสอนใน
หลักสตูรเดิมของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
หลักสตูรที่
จัดการ
เรียนการ
สอน 

รองคณบดฝีุาย
วิชาการ/ หัวหน้า
สายวิชา และผู้
ประสานงานสาขา 

ต.ค. - ก.ย 
. 

- - 1 2 2 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2 เร่งรัดการพัฒนางานวิจัย  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์หลัก 2 ของมก.)  
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :  จ านวนงานวิจัย 

ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการ และจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการสร้างความ

เข้มแข็งทางการวิจัย 
จ านวนโครงการ  หัวหน้าศูนย์ฯ และ

หัวหน้าสายวิชา 
ต.ค. - ก.ย 

. 
- - 2 2 2 

2 โครงการสร้างงานวิจัย
เชิงบูรณาการขา้มสาขา/
สายวิชา 

จ านวนงานวจิัย
ไม่น้อยกว่า 2 
งานต่อป ี 

หัวหน้าศูนย์ฯ และ
หัวหน้าสายวิชา 

ต.ค. - ก.ย 
. 

- - 2 2 2 

3 โครงการยุววิจยัร่วมกับ
นักวิจัยของคณะศลิป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

จ านวนงานวิจัย
ไม่น้อยกว่า 3 
งานต่อป ี

หัวหน้าศูนย์ฯ และ
ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ต.ค. - ก.ย 
. 

- - 3 3 3 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการวิจัย 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์หลัก 4 ของมก.) 

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการวิจัย  
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ตัวชี้วัด :  จ านวนฐานข้อมูลด้านการวิจัยและด้านการศึกษา 

ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ปีฐาน เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 

1 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลวิจัยภายใน
คณะ 

จ านวนฐานข้อมูลวิจัย หัวหน้าศูนย์ฯ และ
ประธาน
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการจดัตั้งส่วน
งานจัดการศึกษา 

ต.ค. - 
ก.ย. 

- - 1 1 1 

2 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ของนิสติ (การ
สอนและถามตอบบน
เว็บ) 

จ านวนฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรยีนการสอน 

รองฯวิชาการ 
หัวหน้าสาย และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการจดัตั้งส่วน
งานจัดการศึกษา 

ต.ค. - 
ก.ย. - - 1 1 1 

จ านวนรายวิชาที่มีสื่อการ
เรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

  1 2 4 

4 โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนแบบ e-
Learning  

1. จ านวนโครงการฝึก 
อบรม  

หัวหน้าศูนย์ฯ และ
ประธาน
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ต.ค. - 
ก.ย. 

- - 1 1 1 

 2. ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการ
อบรม 

- - 75 75 75 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการ  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2 กลยุทธ์หลัก 6 ของมก.) 

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ตัวชี้วัด :  จ านวนหน่วยงาน โครงการและกิจกรรม 
ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ปีฐาน เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 

1 โครงการสร้างเครือข่าย
งานวิจัยและความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ ระดับมห
ภาค 

จ านวนหน่วยงาน  รองวิเทศฯ  
หัวหน้าศูนย ์
หัวหน้าสาย 

ต.ค. - ก.ย . - - 1 1 1 

         
2 โครงการจดัการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวนกิจกรรมหรือ
โครงการ 

รองวิเทศฯ  
หัวหน้าศูนย ์
หัวหน้าสาย 

ต.ค. - ก.ย . - 2 2 2 2 
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กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ของมก.) 

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :  มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด :  จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

  
ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน
การ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 

1 โครงการทุนอุดหนุนวิจยัในคณะ 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์7 กล
ยุทธ์หลัก 3 ของมก.) 

จ านวน
งานวิจัย
เพิ่มขึ้น 10% 

หัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการวิจย้
และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ต.ค. - 
ก.ย . 

- - 40 45 50 

2 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. 
(MAG WINDOW II) แบบ matching 
fund (สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์
7 กลยุทธ์หลัก 3 ของมก.) 

จ านวน
โครงการที่
ได้รับทุน
เพิ่มขึ้น 10% 

หัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการวิจย้
และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ต.ค. - 
ก.ย. 

- - 1 1 1 

3 โครงการนักวิจัยดีเด่น ศวท. ประจ าปี
งบประมาณ 2552  (สอดคล้องกบั
ประเด็นยุทธศาสตร ์2 กลยุทธ์หลกั 7 
ของมก.) 

จ านวน
นักวิจัยดีเด่น 

หัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการวิจย้
และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ต.ค. - 
ก.ย . 

- - 1 1 1 

4 โครงการรางวัลนักวิจัยผู้ตีพิมพผ์ลงาน
สูงสุด ประจ าป ี2552  (สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร ์2 กลยุทธ์หลกั 7 
ของมก.) 

จ านวน
ผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ ์/ ผู้
ได้รับรางวัล 

หัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการวิจย้
และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ต.ค. - 
ก.ย . 

- 5/5 7/5 8/6 10/8 

 

กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคม (สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ของมก.) 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :  มีการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

  ตัวชี้วัด :  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ 
   

ล า
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ปีฐาน เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
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1 โครงการอบรมบริการวิชาการแก่
สังคม 
 -   ครูร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 
 -   การใช้งาน 
ไมโครคอนโทรลเลอร ์เบื้องต้น 
 -  เชิงปฏิบัติการ “ แก้ว
วิทยาศาสตร์และงานแก้วศิลป”์ 
 -   ครูภายใต้ความร่วมมือกับ 
สสวท. 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

หัวหน้าศูนย์ฯ 
ประธาน
โครงการอบรม 

ต.ค. - ก.ย. - - 4 6 6 

2 โครงการค่ายส าหรับเยาวชน 
-        ด้านวิทยาศาสตร ์
-        ด้านภาษาอังกฤษ 
-        ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

หัวหน้าศูนย์ฯ 
ประธาน
โครงการอบรม 

ต.ค.- ก.ย. - 2 2 2 2 

3 โครงการจดัตั้งหน่วยเรียนรู้ด้านการ
บริหารรัฐกิจในภูมภิาคตะวันตก
(The Learning Unit of Public 
Administration In Western 
Region : LUPAW ) (สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร ์3 กลยุทธ์หลกั 
2 ของมก.) 

จ านวน
กิจกรรม 

สาขา
สังคมศาสตร ์

ต.ค. - ก.ย. - - 2 2 2 

 

กลยุทธ์ที่ 1.7 ส ารวจและวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :  มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตบัณฑิตของทุกหลักสูตร 

 ตัวชี้วัด :  จ านวนหลักสูตรที่มีการด าเนินการ 
  

ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 

1 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิตบัณฑติแตล่ะหลักสตูร 

จ านวน
หลักสตูรที่มี
การวิเคราะห์
ต้นทุน 

รองคณบดฝีุายวิชาการ
และประธาน
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

ต.ค. - 
ก.ย . 

- - - 1 1 

 

กลยุทธ์ที่ 1.8 การพัฒนาการเรียนการสอน 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :  มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

  ตัวชี้วัด :  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ 
  ล า โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ปี เป้าหมาย 
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ดับ
ที ่

ด าเนินการ ฐาน 
2550 2551 2552 2553 2554 

1 โครงการศึกษาปญัหา
การเรยีนการสอน
รายวิชาพืน้ฐาน 

จ านวนกิจกรรม
หรือโครงการ 

รองฯ วิชาการ /
โครงการจดัตั้ง
ส่วนงานจัด
การศึกษา 

ต.ค.- ก.ย. - - 1 1 1 

2 โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

จ านวนกิจกรรม
หรือโครงการ 

รองฯ วิชาการ /
โครงการจดัตั้ง
ส่วนงานจัด
การศึกษา 

ต.ค. - ก.ย. - - 1 2 2 

3 โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

จ านวนผลงาน
ทางวิชาการ  
หนังสือ และ
ต ารา 

รองฯ วิชาการ /
โครงการจดัตั้ง
ส่วนงานจัด
การศึกษา 

ต.ค. - ก.ย. - - 1 2 2 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทุนมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบการจัดการทุนมนุษย์ 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : มีการพัฒนาระบบการจัดการทุมนุษย์ 
ตัวชี้วัด : จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ 
ล า
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1  โครงการพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน
กิจกรรม
หรือ
โครงการ 

รองคณบด ี
ฝุายบรหิาร  
รองคณบด ี
ฝุายวางแผนฯ 

ต.ค. - ก.ย 
. 

- - 1 1 1 

2 โครงการจดัท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนคู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน 

รองคณบด ี
ฝุายบรหิาร  
เลขานุการคณะฯ 

ต.ค. - ก.ย 
. 

- - 2 2 2 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาบุคลากร  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์หลัก 4ของมก.) 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :  บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน
การ 

ปีฐาน เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการสนับสนุนให้

อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการ  

จ านวน
อาจารย์ที่เข้า
ร่วมประชุม 

ผช.วิจัย/หน.ศสวท 
หัวหน้าสาย ประธาน
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 
ภาคพิเศษ 

ต.ค. - 
ก.ย . 

43 45 50 55 60 

2 โครงการกระตุ้นให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ทีเกี่ยวกับวิชาชีพ 
ทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวน
กิจกรรมที่เข้า
รับการอบรม 
สัมมนา 

รองคณบดฝีุายบริหาร 
หัวหน้าสาย ประธาน
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 
ภาคพิเศษ 

ต.ค. - 
ก.ย . 

- - 3 3 4 

3 โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุนในการ
พัฒนาความรู้และทักษะ
ในวิชาชีพท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
รับการพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะ 

รองคณบดฝีุายบริหาร 
หัวหน้าสาย ประธาน
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 
ภาคพิเศษ 

ต.ค. - 
ก.ย . 

- - 70 80 80 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร จัดการเชิงรุกเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  

(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์หลัก 2 ของมก.) 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด  : จ านวนระบบสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงได้  

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา

ด าเนิน 
การ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 

 จ านวนระบบ
สารสน เทศท่ี
สามารถ
พัฒนาได ้

 รองคณบดฝีุาย
บริหาร และ
โครงการจดัตั้งส่วน
งานจัดการศึกษา 

ต.ค.-
ก.ย. 

    -        -    2 2 2 
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2 โครงการจดัหาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน (Program 
AMS E-Office) 

 ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ใช้งาน 

รองคณบดฝีุาย
บริหารและ
ส านักงานเลขานุการ 

ต.ค.-
ก.ย. 

    -        -    60 70 80 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์หลัก 1 ของมก.) 

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : มีระบบเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการ กิจกรรม 
ล า 
ดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารงบประมาณ 
จ านวน
กิจกรรม 

รองคณบดฝีุาย
บริหาร 

ต.ค.-ก.ย.     -        -    1 1 1 

2 โครงการพัฒนาระบบการ
วิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการ
ใช้งบประมาณ 

จ านวน
กิจกรรม 

รองคณบดฝีุาย
บริหาร 

ต.ค.-ก.ย.     -        -    1 1 1 

3 โครงการ One Stop 
Service 

จ านวน
งาน / 
กิจกรรม 

หัวหน้าหน่วยงาน
ภายในทุกหน่วยงาน
และประธาน
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 
ภาคพิเศษ 

ต.ค.-ก.ย.     -        -    1 1 1 

4 โครงการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน
กิจกรรม 
หรือ 
จ านวน
โครงการ 

หัวหน้าหน่วยงาน
ภายในทุกหน่วยงาน
และประธาน
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 
ภาคพิเศษ 

ต.ค.-ก.ย.     -        -    1 1 1 

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู(้ 
Knowledge 
Management) 

จ านวน
กิจกรรม 
หรือ 
จ านวน
โครงการ 

หัวหน้าหน่วยงาน
ทุกระดับ 

ต.ค.-ก.ย.     -        -    3 5 7 
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6 โครงการปรับโครงสร้างของ
องค์กรเพื่อการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและความ
คล่องตัว 
· โครงการจดัตั้งส่วนงานจดั
การศึกษา 
· โครงการจดัตั้งวิทยาลยั
นานาชาติ 

จ านวน
หน่วยงาน
ที่มีการ
จัดตั้งใหม ่

คณบด ี ต.ค.-ก.ย.     -        -     - 8  - 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม 
ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการกิจกรรม 
ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการประชาสมัพันธ์เพื่อ

เสรมิสร้างภาพลักษณ์ใน
องค์กร  

จ านวนโครงการ
และกิจกรรม 

ผช.วิชาการ รอง
ฝุายวิเทศฯ, ผช.
ฝุายกิจการนิสติ 
และ ส านักงาน
เลขา 

ต.ค. - ก.ย.     -        -    2 4 4 

2  โครงการจดัรายการสถานี
วิทยุ (ศวท.พบชุมชน) 

จ านวนรายการ รองคณบดฝีุาย
วิเทศฯหัวหน้า
ศูนย์ฯ 

ต.ค. - ก.ย.     -        -    1 1 1 

 

กลยุทธ์ที่ 3.4 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์หลัก 3 ของมก.) 

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : มีการประหยัดพลังงาน ประหยัดงบประมาณ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด : กิจกรรมและโครงการ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการคณะสีเขียว 

(Green Faculty) 
จ านวนกิจกรรม 
โครงการ 

หัวหน้าศูนย์ฯ ต.ค. - ก.ย.     -        -    1 2 2 

2 โครงการจดัหา
สารสนเทศเพื่อการ
ท างานแบบ E-Office  

ร้อยล่ะของ
กลุ่มเปูาหมายที่
ใช้งานระบบ
ส านักงาน 

ส านักงานเลขา ต.ค. - ก.ย.     -        -    80 90 100 

 

กลยุทธ์ที่ 3.5 การพัฒนาผู้บริหารให้มีทักษะการบริหารงานเพ่ิมข้ึน  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์หลัก 4 ของมก.) 

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ผู้บริหารมีทักษะการบริหารงานเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด : จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
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1 โครงการพัฒนาผู้บริหาร จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

คณบด ีและ
รองบริหาร 

ต.ค. - ก.ย.     -        -    1 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์หลัก 4 ของมก.) 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :  มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และครบทั้ง 5 ประเภท 
ตัวชี้วัด  : จ านวนกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

กิจกรรมทั้งหมด 
ล า 
ดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการด้านวิชาการ 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการศึกษาต่อของนิสิต 
และ ศิษย์เก่า 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการประกอบอาชีพ
ของนิสิต และ ศิษย์เก่า 
- โครงการสร้างแรงจูงใจ
และเปูาหมายในชีวิตให้
นิสิต 

  1.จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

ผช.กิจการ
นิสิต/ 
ประธาน
หลักสตูร/ 
สโมสรนสิิต/ 
ชุมนุม 

ต.ค.-ก.ย. - - - 5 5 

  2. ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม  

   70 70 

2 โครงการด้านกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

-จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

ผช.กิจการ
นิสิต/ 
ประธาน
หลักสตูร/ 
สโมสรนสิิต/ 
ชุมนุม 

ต.ค.-ก.ย. - - - 2 2 

  -ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

- - - 70 70 

3 โครงการด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

-จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

ผช.กิจการ
นิสิต/ 
ประธาน
หลักสตูร/ 
สโมสรนสิิต/ 
ชุมนุม 

ต.ค.-ก.ย. - - 5 5 5 

  -ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

- - 70 70 70 

4  โครงการด้านนันทนาการ -จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

ผช.กิจการ
นิสิต/ 
ประธาน
หลักสตูร/ 
สโมสรนสิิต/ 
ชุมนุม 

ต.ค.-ก.ย. - - 2 2 2 

  -ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

- - 70 70 70 
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5 โครงการด้านส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 
 -โครงการสร้างจิตส านึก
ความรับผิดชอบของนิสิต 
 - โครงการศึกษาปัญหา
นิสิต 

-จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

ผช.กิจการ
นิสิต/ 
ประธาน
หลักสตูร/ 
สโมสรนสิิต/ 
ชุมนุม 

ต.ค.-ก.ย. - - 2 2 2 

 -ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

- - 70 70 70 

 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานสู่สังคม 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์หลัก 4 ของมก.) 

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : มีผลงานของนิสิตสู่สาธารณชน 
ตัวชี้วัด : จ านวนผลงาน/โครงการ/กิจกรรมของนิสิต 

ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการบริการวิชาการสู่

สังคม 
- ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์
- ค่ายภาษาอังกฤษรุ่นเยาว ์
- ค่ายยุวชนไอท ี

จ านวน
กิจกรรม 

ผช.กิจการ
นิสิต/ ประธาน
หลักสตูร/ 
สโมสรนสิิต/ 
ชุมนุม 

ต.ค.-ก.ย. - - 1 1 1 

   
   
   
2 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และ

รักษาสิ่งแวดล้อมแก่สังคม 
จ านวน
กิจกรรม 

ผช.กิจการ
นิสิต/ ประธาน
หลักสตูร/ 
สโมสรนสิิต/ 
ชุมนุม 

ต.ค.-ก.ย. - 
 

- 
 

3 3 3 

    

3 โครงการนันทนาการและ
ส่งเสริมสุขภาพแก่สังคม 

จ านวน
กิจกรรม 

ผช.กิจการ
นิสิต/ ประธาน
หลักสตูร/ 
สโมสรนสิิต/ 
ชุมนุม 

ต.ค.-ก.ย. - -    

 

กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิต 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : นิสิตมีศักยภาพทางวิชาการสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด : จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ  
ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการสนับสนุนการ จ านวนผลงานท่ี หน.ศสวท รอง ต.ค.-ก.ย.                           5 8 10 
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เผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการของนิสิต ศวท.  

ได้รับการ
เผยแพร ่

วิชาการ/ผช.
กิจการนิสติ/
ประธานหลักสตูร 

-    -    

2 โครงการสนับสนุนการเข้า
ร่วมประกวดผลงาน/การ
แข่งขันทางวิชาการ 

จ านวนผลงาน/
จ านวนนสิิตที่
เข้าแข่งขัน 

รองวิชาการ/ผช.
กิจการนิสติ/
ประธานหลักสตูร 

ต.ค.-ก.ย.             
-    

              
-    

1 3 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์หลัก 9 ของมก.) 

    กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างจิตส านึกให้บุคลากรรักในองค์กร 
      ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :   1. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร    

2. มีสวัสดิการที่เอ้ือต่อการด ารงชีพ 
3.  สร้างโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพตามความเหมาะสม 
4. มีมาตรการสร้างขวัญก าลังใจและการลงโทษ 

ตัวชี้วัด  : ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงานขององค์กร (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ) 

 

ล า
ดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการปันน้ าใจให้กัน

ฉันท์พี่น้อง 
- จ านวนกิจกรรม รองฯ บริหาร / 

วิชาการ/ หน.
สายวิชา 

ต.ค.-ก.ย.         
-    

            
-    

1 2 2 

  - ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ 

         
-    

            
-    

60 65 70 

2 โครงการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

จ านวนกิจกรรมที่เข้า
ร่วม/คน 

รองคณบดฝีุาย
วิเทศฯ 

ต.ค.-ก.ย.         
-    

            
-    

3 4 5 

3 โครงการสัมมาทิฐิ ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ 

รองคณบดฝีุาย
บริหาร 

ต.ค.-ก.ย.         
-    

            
-    

60 65 70 

4 โครงการสัมมนาคณะ - ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ 

รองคณบดฝีุาย
วิเทศฯ 

ต.ค.-ก.ย.         
-    

            
-    

70 75 80 

  -ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  

         
-    

            
-    

3.5 4.0 4.2 

 

กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างค่านิยมที่ดีในองค์กร 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : มีค่านิยมขององค์กรที่ชัดเจน 
ตัวชี้วัด : จ านวนบุคลากรที่เข้าใจในค่านิยมขององค์กร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปี
ฐาน 

เป้าหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 โครงการสร้างความ จ านวน รองคณบดี มี.ค.52-                     1 1 1 



18 
 

สมานฉันท์ กิจกรรม ฝุายบรหิาร พ.ค.52 -    -    
2 โครงการพัฒนาการ

ท างานเป็นทีม 
จ านวน
ทีมงาน 

รองคณบดี
ฝุายบรหิาร 

ต.ค.52-
ก.ย.53 

        
-    

            
-    

2 3 4 

3 โครงการสร้างวินัยแก่
บุคลากร 

จ านวน
กิจกรรม 

รองคณบดี
ฝุายบรหิาร 

ต.ค.51-
ก.ย.52 

        
-    

            
-    

1 1 1 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
  

กิจกรรม / โครงการ 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
คณะฯ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ 

            

2. ส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

29            

3. ประชุมคณะท างานสโมสร
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ส่งเสริมให้นิสติน ากระบวนการ
PDCA ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพกิจกรรมพัฒนานสิิต 

 

           

4. ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ แก่คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพฯ 

 

 

          

5. ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพแก่บุคลากรและ
ผู้รับผิดชอบงานประกัน 

 

           

6. จัดท าโครงการเพื่อขอ
งบประมาณเงินรายได ้

  
 

         

7.  ก าหนดวันเวลาและรูปแบบ
การประเมินคณุภาพหน่วยงาน
ภายในคณะ      

 
 

          

8.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพระดับสายวิชา/ 
ส านักงาน    

    
 

       

9.  ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงคณะ 

  
 

   
 

 
 

   

10. หน่วยงาน/ฝุายรวบรวมข้อมลู
ตามตัวบ่งช้ี เพื่อจัดท า SAR 

 
           

11. หน่วยงานส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ให้
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กิจกรรม / โครงการ 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

คณะกรรมการ   
12. ประเมินคณุภาพหน่วยงาน  
โครงการประเมินคุณภาพ 
ประจ าปี 2554 (กิจกรรม 1) 

       10-12     

13. แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน ประจ าปี 2554 ให้
หน่วยงานทราบ 

       27     

14. หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ ส่งคณะ 

       
 

    

15. คณะฯ จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง  ประจ าปี 2554 

 
           

16. คณะฯ ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง 

        23    

17. คณะฯ รับการประเมิน
คุณภาพ โครงการประเมิน
คุณภาพ ประจ าปี 2554 
(กิจกรรม 2) 

        30 1   

18. แจ้งผู้เกี่ยวข้องประเมินภาวะ
ผู้น าและภารกิจของผู้บริหาร 

       
 

    

19. โครงการอบรมให้ความรูด้้าน
ประกันคณุภาพแก่บุคลากร 

     
 

      

20. โครงการอบรมให้ความรูด้้าน
ประกันคณุภาพแก่นิสิต (ร่วมกับ
ฝุายกิจการนิสติ) 

     
 

  
 

   

21. โครงการศึกษาดูงานประกัน
คุณภาพ 

     
 

      

22. โครงการประเมินคณุภาพ 
ประจ าปี 2554 (กิจกรรม 3) 

          
 

 

23. พัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อ
การบริหารและการประกัน
คุณภาพ 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 
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1.7 รายนามผู้บริหารคณะ และผู้บริหารหน่วยงานภายใน 

 รายนามผู้บริหารคณะ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ชานันก์  สุดสุข 
รองคณบดีฝุายบริหาร ผศ.วุฒิพงษ์  ศิลปวิศาล 
รองคณบดีฝุายวิชาการ  รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย 
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ  รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ ์
รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต  อ.ดร.พจมาลย์  พูลมี 
รองคณบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหาร  อ.ดร.อาร์ม อันอาร์ตงาม 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิต   อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ  อ.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริการการศึกษา  นายวิทยา  จ่าทอง 

รายนามผู้บริหารหน่วยงานภายใน 

หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ อ.ดร.วิสุทธิ ์ จรูญธวัชชัย 
หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ 
หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์ 
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี อ.ดร.วรางคณา   จิตตชุ่ม 
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ ผศ.วล ี สงสุวงค ์
  และเศรษฐศาสตร์   
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข 
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์  ผศ.นพพร รัตนช่วง 
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี อ.ดร.ปิต ิ ตรีสุกล 
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  อ.ดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล 
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์  รศ.ชุติมณฑน์  บุญมาก 
*ประธานฯโครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย 
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ          อ.ดร.อนามัย       ด าเนตร 
             และนวัตกรรมภาษา     
 

*  เป็นต าแหน่งที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน
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คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.ชานันก์  สุดสุข 

  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผศ.วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย 

   
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

อ.ดร.พจมาลย์ พูลมี 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ 

  
ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

อ.ดร.ประภา  โซ๊ะสลาม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
อ.ดร.อาร์ม อันอาร์ตงาม 

   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  นายวิทยา  จ่าทอง 
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อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี อ.ปรวัฒน์  วิสูตรศักดิ ์ นายวิทยา จ่าทอง 
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หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ 
อ.ดร.วิสุทธิ ์ จรูญธวัชชัย 

หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน์ 

หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ 
อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ 

  
หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร 

นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ 
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

อ.ดร.วรางคณา  จิตตชุ่ม 

   
ประธานฯโครงการจัดต้ัง 

สายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
ผศ.วล ี  สงสุวงค์ 

ประธานฯโครงการจัดต้ัง 
สายวิชาสังคมศาสตร์ 

รศ.นันทนา  เลิศประสบสขุ 

ประธานฯโครงการจัดต้ัง 
สายวิชาฟิสิกส ์

ผศ.นพพร  รัตนช่วง 
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ประธานฯโครงการจัดต้ัง 

สายวิชาเคมี 
อ.ดร.ปิติ  ตรีสุกล 

ประธานฯโครงการจัดต้ัง 
สายวิชาจุลชีววิทยา 

อ.ดร.จุฑาทิพย์ท  โพธิ์อุบล 

   
ประธานฯโครงการจัดต้ัง 
สายวิชาคอมพิวเตอร์ 

รศ.ชุติมณฑน์  บุญมาก 

ประธานฯโครงการจัดต้ัง 
ส่วนงานจัดการศึกษา 

รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย 

ประธานฯโครงการจัดต้ังสายวิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

อ.ดร.อนามัย  ด าเนตร 

 

1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2553 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ยิ่งชัชวาลย์ ได้รับทุน SCG Chair Professor ซึ่งเป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้มีคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญสูงมาพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นเกียรติและยกย่องผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการดีเด่น และเป็นตัวอย่างที่ดีของ
นักวิชาการชั้นน า เป็นก าลังใจให้แก่ผู้อุทิศตนเพ่ืองานวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะ 

 2. มีนิสิต ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” จ านวน 5 คน ดังนี้ 
  2.1 นางสาวชนามาศ  โชติสวสัดิ์  หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) 
  2.2 นางสาวพิรญาณ์ เชื่อมสุข  หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) 
  2.3 นางสาวอุษา  แสงนภาฉาย หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  2.4 นายวิริยะ  สุขช่วย  หลักสูตร วท.บ.(เคมี) 
  2.5 นางสาวณิชาภัทร  ภูษิต หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
   
 3. ภาพผลงานวิจัยเรื่อง Investigation of Excited-State Properties of Fluorene-Thiophene 
Oligomers by the SAC-CI Theoretical Approach ของอาจารย์ ดร.พจมาลย์  พูลมี ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นปก
วารสารระดับนานาชาติ Journal of Coomputational Chemistry Volume 31 /Number 10 /July 30, 2010  

1.9 ข้อมูลสถิติ  

  1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2553  
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 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

55,362,421 55,098,559 263,862 40,841,887 40,690,523 151,364 30,071,266 30,071,266 0 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

46,634,160 36,958,288 9,675,873 49,256,036 35,094,732 14,161,304 50,701,738 39,402,615 11,299,122 

รวม 101,996,582 92,056,847 9,939,735 90,097,923 75,785,255 14,312,668 80,773,003 69,473,881 11,299,122 

 แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

1. รายได้ทีไ่ดร้ับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลยั 

196,200.00 1. งบบคุลากร 5,436,757.87 

2. เงินรายไดจ้ากการศึกษา 49,695,626.00 2. งบด าเนินงาน 17,170,009.04 
3. เงินรายได้นอกมหาวิทยาลัย 809,912.00 3. งบลงทุน 6,070,272.65 
   4. งบอุดหนุน 2,137,364.00 
   5. งบอ่ืนๆ 8,588,210.95 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 50,701,738.00 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 39,402,614.51 
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1.9.2 จ านวนหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ รวม 
14 หลักสูตร ดังนี้  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  8 หลักสูตร  
1. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับนิสิตตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2539 และเปิดรับนิสิตภาคพิเศษตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 
2. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

เปิดรับนิสิตตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 และเปิดรับนิสิตภาคพิเศษตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550  
3. วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เปิดรับนิสิตตั้งแต่ ปีการศึกษา 2547 ปรับปรุงและได้รับความ

เห็นชอบเมื่อกรกฎาคม 2553 
4. วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เปิดรับนิสิตภาคพิเศษตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 ปรับปรุงและ

ได้รับความเห็นชอบเมื่อพฤษภาคม 2554 
5. วท.บ. (เคมี) เป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปี

การศึกษา 2549   
6. วท.บ. (ฟิสิกส์) เป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับนิสิตตั้งแต่   ปี

การศึกษา 2550  
7. วท.บ. (จุลชีววิทยา) เป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปี

การศึกษา 2552 
8. บธ.บ. (การจัดการ) เป็นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจวิทยาเขตบางเขน เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปี

การศึกษา 2550 และเปิดรับนิสิตภาคพิเศษตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  6 หลักสูตร  
1. วท.ม. (พฤกษ์เศรษฐกิจ)   เปิดรับนิสิตตั้งแต่ ปีการศึกษา 2541 และมีการปรับปรุงหลักสูตร

เมื่อ  พ.ศ. 2549 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงรอบที่ 2 
2. ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับนิสิตภาค

พิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548  
3. วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2549 เปิดรับนิสิตตั้งแต่

ปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขหลักสูตรปรับปรุง 
4. วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)  เปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันอยู่

ระหว่างการปรับปรุง   
5. วท.ม. (จลุชีววิทยา)  เปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553   
6. ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)  หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2550 เปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคต้น ปี

การศึกษา 2551  
ในปีการศึกษา 2554 จะมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. บธ.บ. (การตลาด) 
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 2. วท.ม. (เคมี) 
 3. ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 
 4. ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 

 

 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) - - - 7 3 10 7 4 11 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - 7 3 10 7 4 11 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) - - - 3 1 4 4 1 5 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - 3 1 4 4 1 5 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) - - - 1 0 1 1 0 1 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - 1 0 1 1 0 1 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ - - - 11 4 15 12 5 17 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย - - - 11 4 15 12 5 17 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - 0 0 0 0 0 0 

1.9.3 จ านวนบุคลากรคณะ 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลากร 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 
1.  อาจารย ์ 110 117 137 
2.  นักวิจัย 0 0 0 
3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 85 81 91.5 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 179 181 213.5 

5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  16 17 15 

6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 195 198 228.5 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
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- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ  
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
FTET ลาทั้งหมด FTET และรวมลา  

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
-  อาจารย์ - - 94 - - 14 - - 108 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - 14 - - 1 - - 15 
-  รองศาสตราจารย ์ - - 13 - - 0 - - 13 
-  ศาสตราจารย ์ - - 1 - - 0 - - 1 

รวมท้ังหมด - - 122 - - 15 - - 137 
คุณวุฒิการศึกษา                   
-  ปริญญาตร ี - - 8 - - 1 - - 9 
-  ปริญญาโท - - 45 - - 14 - - 59 
-  ปริญญาเอก - - 69 - - 0 - - 69 

รวมท้ังหมด - - 122 - - 15 - - 137 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
                  ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
อาจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 

ปริญญาตร ี 9 0 0 0 9 

ปริญญาโท 43 8 8 0 59 

ปริญญาเอก 56 7 5 1 69 

9รวมทั้งหมด 109 15 13 1 137 

 

 

ล าดับ ระยะเวลาการท างาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป 9 59 67 135 106 15 13 1 135 

2 6-9 เดือน 0 0 4 4 4 0 0 0 4 

3 น้อยกว่า 6 เดือน 1 1 0 2 2 0 0 0 2 

4 ลาศึกษาต่อ 1 14 0 15 14 1 0 0 15 

5 ลาเขียนต ารา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 รวมทั้งหมด 10 60 71 141 112 15 13 1 141 
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ล าดับ ระยะเวลาการท างาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

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

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 9 59 69 137 108 15 13 1 137 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน 
รวมทั้งอาจารย์ที่มสีัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการท 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 านวนนิสิต (นับจ านวนหัวนิสิตจริง  
 จ านวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน (เปรียบเทียบ 3 ปี) คณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 1,036 471 1,507 1,175 602 1,777 1,289 810 2,099 
- หลักสูตรภาษาไทย 1,036 471 1,507 1,175 602 1,777 1,289 810 2,099 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) 27 100 127 41 96 137 51 101 152 
- หลักสูตรภาษาไทย 27 100 127 41 96 137 51 101 152 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) 1 0 1 3 0 3 6 0 6 
- หลักสูตรภาษาไทย 1 0 1 3 0 3 6 0 6 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 1,064 571 1,635 1,219 698 1,917 1,346 911 2,257 
-  รวมหลักสูตรภาษาไทย 1,064 571 1,635 1,219 698 1,917 1,346 911 2,257 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 จ านวนนิสิตใหม่รับเข้า ปีการศึกษา 2551-2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 334 231 565 342 209 551 335 280 615 
- หลักสูตรภาษาไทย 334 231 565 342 209 551 335 280 615 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) 9 50 59 17 44 61 20 56 76 
- หลักสูตรภาษาไทย 9 50 59 17 44 61 20 56 76 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) 1 0 1 2 0 2 3 0 3 
- หลักสูตรภาษาไทย 1 0 1 2 0 2 3 0 3 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 344 281 625 361 253 614 358 336 694 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 344 281 625 361 253 614 358 336 694 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
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หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 2,713.00 752.00 3,465.00 3,033.57 743.59 3,777.16 3,271.37 1,075.74 4,347.11 
- หลักสูตร

ภาษาไทย 
2,713.00 752.00 3,465.00 3,033.57 743.59 3,777.16 3,271.37 1,075.74 4,347.11 

- หลักสูตร
นานาชาติ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ปริญญาโท (รวม) 52.00 158.00 210.00 64.87 167.30 232.17 77.74 177.20 254.94 
- หลักสูตร

ภาษาไทย 
52.00 158.00 210.00 64.87 167.30 232.17 77.74 177.20 254.94 

- หลักสูตร
นานาชาติ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ปริญญาเอก 
(รวม) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- หลักสูตร
ภาษาไทย 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- หลักสูตร
นานาชาติ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งหมดทุก
ระดับ 

2,765.00 910.00 3,675.00 3,098.44 910.89 4,009.33 3,349.11 1,252.94 4,602.05 

- รวมหลักสูตร
ภาษาไทย 

2,765.00 910.00 3,675.00 3,098.44 910.89 4,009.33 3,349.11 1,252.94 4,602.05 

- รวมหลักสูตร
นานาชาติ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 94 100 137 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 3,674.57 4,009.32 4,602.05 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 15) 

1:22 1:23 1:34 

 ข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
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หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 235 0 235 209 48 257 273 125 398 
- หลักสูตรภาษาไทย 235 0 235 209 48 257 273 125 398 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) 3 46 49 5 27 32 6 39 45 
- หลักสูตรภาษาไทย 3 46 49 5 27 32 6 39 45 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- หลักสูตรภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 238 46 284 214 75 289 279 164 443 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 238 46 284 214 75 289 279 164 443 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.5 งานวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทาง 

พันธุกรรมของพ่อแม่ทีม่ีต่อ DNA methylation 
ในระดับจโีนมของข้าวลูกผสม 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
200,000.00  

                     
-    

       200,000.00  

2. ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและความ
เข้ม ข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตจากการปลูกข้าว 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
200,000.00  

                    
-    

       200,000.00  

3. การจัดการการเพาะปลูกและการน าของเหลือใช้
จากการเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหา
โลกร้อน (ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย) 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
151,000.00  

                     
-    

       151,000.00  

4. (โครงการย่อยที่ 1) การจัดการการเพาะปลูกเพื่อ
ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่
ท าการเกษตร 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
451,980.00  

                    
-    

       451,980.00  

5. ศักยภาพการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกและ
การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักของ
การผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตร
อินทรียื และการจัดการน้ าในพ้ืนท่ีปลูกข้าว 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 

                    
-    

    
3,400,000.00  

    3,400,000.00  

6. การปรับปรุงคุณภาพน้าทิ้งจากโรงไฟฟูาราชบุรี ทุนภายในจาก                                   200,000.00  



34 
 

โครงการ แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โดย ใช้ระบบพ้ืนท่ีชุ่มน้ าเทียม มหาวิทยาลยั 200,000.00  -    

7. กลไกและการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อ
สภาวะทนเค็มของพันธ์อ้อย 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

      
200,000.00  

                    
-    

       200,000.00  

8. นิเวศวิทยาของไรขาว(Polyphagotarsonemus 
latus (Banks):Acari:Tarsonemidae) ความ
เสียหายของสบู่ด า(Jatropha curcas L.) โดยไร
ขาว และแนวทางก าจัดไรข้าวโดยวิธีผสมผสาน 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
150,000.00  

                    
-    

       150,000.00  

9. การผลิตเอทานอลจากวัสดุเศษเหลือลิกโน
เซลลูโลสด้วยกระบวนการย่อยเปน็น้ าตาลและ
หมักพร้อมกันโดยใช้การท างานร่วมกันของเซลล์
ตรึงรูป Zymmonas mobilis และ 
Saccharomyces diastaticus และการ
ประยุกต์ใช้ในถังหมักชีวภาพ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
197,020.00  

                     
-    

       197,020.00  

10. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียม
ไฮโดรไลเสทวัสดุเศษเหลือท้ิงลิกโนเซลลูโลสโดp
หม้อนึ่งไอน้ าแรงดันสูงเพื่อผลติเอทานอล 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                    
-    

         20,000.00  

11. ผลของสารสกดัจากสบูด่ าในการยบัยั้งการ
เจริญเติบโตของปลายยอดและปลายรากวัชพืชใบ
กว้างบางชนิด 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

12. การโคลนและการหาล าดับเบสของโทรโปไมโอชิน
จากกุ้งก้ามกรามและกุ้งแชบ๊วย 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
142,500.00  

                    
-    

       142,500.00  

13. การผลิตน้ ายาท าความสะอาดมือจากน้ ามันหอม
ระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพรไทย 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
160,000.00  

                    
-    

       160,000.00  

14. ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชสุมน
ไพรในการควบคมุแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 

                    
-    

       
146,000.00  

       146,000.00  

15. ศักยภาพและการผลติ gamma-PGA เพื่อใช้ลด
การปนเปื้อนของโลหะหนักบางชนิดในข้าว 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 

                    
-    

       
220,000.00  

       220,000.00  

16. การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชสกุลบุก 
(Amorphophallus Blume ex Decne.) ใน
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

          
6,000.00  

                    
-    

          6,000.00  

17. การศึกษานิเวศวิทยาและการแพรก่ระจายพันธ์ุ
ของพืชสกุลบุก    (Amorphophallus Blume 
ex Decne.) ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั          

4,000.00  
                    
-    

          4,000.00  
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โครงการ แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
18. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกลุบุก    

(Amorphophallus Blume ex Decne.) ใน
อุทยานแหง่ชาติเอราวัณ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

          
4,000.00  

                    
-    

          4,000.00  

19. การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟินร์ในอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

          
4,000.00  

                    
-    

          4,000.00  

20. ทบทวนอนุกรมวธิานของเฟิร์นสกลุ 
Phymatosorus Pic.Sern. ในประเทศไทย 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                    
-    

         20,000.00  

21. โครงการหลัก:โครงการความร่วมมือระหว่าง 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)และ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการวิจัยเพิ่ม
ผลผลติของต้นสบู่ด าเพื่อเป็นพลังงานทดแทนใน
อนาคตโครงการย่อย 1.16: การจดัการธาตุ
อาหารไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีม 
เฉพาะพื้นท่ีส าหรับสบูด่ า 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 

                    
-    

       
450,000.00  

       450,000.00  

22. โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรม
ทรัพยากรน้ า 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 
                    
-    

    
3,600,000.00  

    3,600,000.00  

23. โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการสรุปบทเรียน
สภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 

                     
-    

       
600,000.00  

      600,000.00  

24. การศึกษาเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย Spirulina platensis ในอาหาร 
Zarrouk และในน้ าเสยีจากบ่อกุ้งที่มีระดับความ
เข้มข้นของโซเดียมไปคาร์บอเนตตา่งกัน 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
120,000.00  

                    
-    

       120,000.00  

25. การเลีย้งและประยุกต์ใช้สาหรา่ย Spirulina 
platensis เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

26. ผลกระทบจากการปล่อยของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อแมลงน้ ากลี่มรินน้ าจืดในนาข้าว 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

      
210,000.00  

                    
-    

       210,000.00  

27. ผลกระทบจาการปล่อยของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อแมลงน้ ากลุ่มริ้นน้ าจืดในนาข้า 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

28. Adult Trichoptera as biomonitoring of 
water quality in inflow and outlet of 
dams 

ทุนจาก
ต่างประเทศ 

                     
-    

       
200,000.00  

       200,000.00  

29. การควบคุมไสเ้ดือนฝอยรากปม (Meloidigyne 
incognita) ของฝรั่งด้วยสารสกดัจากเชื้อราเอต

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
50,000.00  

                    
-    

         50,000.00  
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โครงการ แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โตไมคอรไ์รซาบางชนิด 

30. สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์และสมบตัิความเป็น
ตัวเร่งปฏิกริิยาของอนุภาคแพลทนิัมบนคาร์บอน
นาโนทิวบ์ในเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เมธานอลเป็น
เชื้อเพลิง(DMFC) 
 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
100,000.00  

                     
-    

       100,000.00  

31. การศึกษาอิทธิผลของอันตรกริิยาระหว่างโลหะ
และวัสดุรองรับต่อสมบตัิความเปน็ตัวเร่งของ 
Au/TiO2 โดยวิธีทางเคมีควอนตัม 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
100,000.00  

                    
-    

       100,000.00  

32. การปรับปรุงและพัฒนาทักษะการใช้ GPGPU รุ่น
ล่าสดุเพื่อการใช้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
100,000.00  

                    
-    

       100,000.00  

33. การใช้ Open-Software ส าหรบัวิธี MD-ONIOM 
โดยการใช้ GPGPU เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการ
โมเดลให้ดียิ่งข้ึน 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
210,000.00  

                     
-    

       210,000.00  

34. สารสกัดจากใบและเมลด็ของมะรมุเพื่อต้านเช้ือ
ราบางชนิด 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

35. การศึกษาอิทธิพลของซีโอไลต์ต่อการดูดซบัของ
สารประกอบเบนซีน และอนุพันธบ์นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาซโีอไลต์ ชนิด H-ZSM-5 และ H-FAU 
ด้วยการค านวณทางเคมคีวอนตัมแบบใหม่ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

36. อิทธิพลของตัวท าละลายต่อคณุสมบัติแสงของพอ
ลิเมอร{์9,9-บิส(2-เอทิลเฮกซลิ)ฟูลออรีน-2,7-ไวนิ
ลีน ด้วยเทคนิคทางสเปกโตรสโครปี 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                    
-    

         20,000.00  

37. การศึกษาสมบัติทางกลเชิงความรอ้นของพอลิ
เมอร์ผสมระหว่างพอลเิบนซอกซาซีนและพอลิอะ
นิลีน 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
120,000.00  

                    
-    

       120,000.00  

38. การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือท้ิงจากกล้วย 
ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
170,000.00  

                    
-    

       170,000.00  

39. ผลของสารเคลือบผิวไคโตซาน ต่อการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในหน่อไม้ฝรั่ง 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

40. การคัดเลือกและศึกษาคณุลักษณะเช้ือ 
Pseudomonas sp. จากธรรมชาติที่มี
ความสามารถในการย่อยสลาย และ/หรือ ก าจัด
สารตกค้างโดยชีววิธี 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
200,000.00  

                     
-    

      200,000.00  

41. จุลินทรียม์ีประโยชน์จากธรรมชาตเิพื่อการเกษตร 
(Beneficial Natural Microorganism for 

ทุนจาก
ต่างประเทศ 

                     
-    

       
200,000.00  

       200,000.00  
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โครงการ แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
Agriculture) 

42. การคัดเลือกและจ าแนกแบคทีเรียสร้างโพลีแซค
คาร์ไรด์จากดินไร่อ้อยและศึกษาสภาวะการเจรญิ
ที่เหมาะสมต่อการผลิตโพลีแซคคาร์ไรด ์

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                    
-    

         20,000.00  

43. การคัดเลือกสายพันธ์ุยีสต์ที่ทนความเข้มข้นของ
เอทานอลสูงเพื่อผลิตเอทานอล 

ทุนจาก
ต่างประเทศ 

-    10,900.00           10,900.00  

44. การคัดเลือกสายพันธ์ุยีสต์ที่สามารถหมักเอทา
นอลจากน้ าตาลไซโลสและทนอุณหภูมิสูงเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการผลติเอทานอล 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 

                    
-    

        
36,500.00  

         36,500.00  

45. การปรับปรุงสายพันธ์ุยสีต์เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการผลติเอทานอลในสภาวะทีม่แีรงดันออสโม
ซิสและความเขม้ข้นของเอทานอลสูง 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

       
130,000.00  

                    
-    

       130,000.00  

46. ผลของความเขม้ข้นของเกลือและเลือดและ
อุณหภูมิในการต้มต่อคุณลักษณะด้านเนื้อสมัผสั
ของเลือดก้อน 

ทุนจาก
ต่างประเทศ 

                     
-    

        
90,000.00  

        90,000.00  

47. การพัฒนาเม็ดชาไข่มุกจากโซเดียมแอลจิเนตและ
น้ าใบเตย 

ทุนจาก
ต่างประเทศ 

                     
-    

        
90,000.00  

         90,000.00  

48. การสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อศึกษาผลของ
สนามแมเ่หล็กต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว
สานพันธุ์ก าแพงแสน 2 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

49. การจ าแนกประเภทข้อมลูโดยใช้เทคนิค Fuzzy 
Kernel Hyperball Perceptron 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

50. การวิเคราะห์ข้อมลูและการคาดการณ์
แบบจ าลองในรายวิชาระบบปฏิบตัิการ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

51. Fractal Analysis of Image Structure 
ทุนจาก

ต่างประเทศ 
                     
-    

       
100,000.00  

       100,000.00  

52. ขั้นตอนวิธีการท าซ้ าส าหรับแก้ปัญหาอสมาการ
การแปรผันผสมและปัญหาเกี่ยวกบัการเสริมเติม
เต็มใหส้มบรณู ์

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                    
-    

         20,000.00  

53. การค านวนขนาดตัวอย่างส าหรับตัวสถิติโคเฮน
แคปปาท่ีถูกปรับปรุง 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                    
-    

         20,000.00  

54. ขบวนการการท าซ้ าทั่วไปส าหรับปัญหาอิควิลิ
เบรียมและปญัหาจดุตรึงของแฟมลิิ่อนันต์ของ
ฟังก์ชันนอนเอกแพนซีพ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

55. การมีขอบเขตและค าตอบคาบของระบบสมาการ
แบบอิมพัลสไ์ม่เชิงซ้อน 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                    
-    

         20,000.00  
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โครงการ แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

56. การสร้างแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของภาวะ
สมดลุของแคลเซยีมและกระบวนการปรับกระดูก 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 
 

                     
-    

    
2,400,000.00  

    2,400,000.00  

57. การศึกษาความต้องการหลักสูตรฝกึอบรม
ทางด้านบริหารธรุกิจของผู้ประกอบการวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจังหวัด
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบรุี และกาญจนบุร ี

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

58. การพัฒนาระบบการบรหิารงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 

                    
-    

        
50,000.00  

         50,000.00  

59. การประเมินผลโครงการและการถอดบทเรียน 
โครงการค่ายเรยีนรู้คณุธรรมน าชีวติพอเพียง ปี 
2550 – 2553 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 
                -      1,000,000.00      1,000,000.00  

60. การวิจัยพฤติกรรมผู้บรโิภคของตลาดดอกปทุมมา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                    
-    

         20,000.00  

61. การศึกษาระบบการผลติจัดการหลังการเก็บเกีย่ว
และการตลาดประทุมมาพันธุ์ใหมท่ี่มีศักยภาพ
เพื่อการส่งออก 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 

                    
-    

    
3,838,000.00  

    3,838,000.00  

62. องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ประยุกต์ใช้ธุรกิจอเิล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจงัหวัดนครปฐม 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรีและราชบุรี 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                    
-    

         20,000.00  

63. กลไกและรูปแบบการจดัการโซ่อุปทานยางพารา
และกระบวนการธรุกิจ ที่มีผลต่อความยั่งยืนของ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 

                     
-    

    
2,224,200.00  

    2,224,200.00  

64. การพัฒนาก าลังคนด้านกฎหมายให้ตอบสนอง
ความต้องการของภาครัฐและเอกชน : ศึกษา
กรณีหลักสตูรนิตศิาสตร์บณัฑิต 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                    
-    

         20,000.00  

65. การวิเคราะห์ปัจจยัที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของ
การน าโดยบายเรียนฟร ี15 ปี ของรัฐบาลไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับคนท่ี
ไม่มสีัญชาตไิทย 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

        
20,000.00  

                     
-    

         20,000.00  

66. โครงการ SMEs Flying Geese กิจกรรม 
Thailand's SMEs: Window to ASEAN หรือ

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

                     
-    

       
600,000.00  

       600,000.00  
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โครงการ แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
หน้าต่างสู่อาเซียนส าหรับ SMEs ในสาขา
เปูาหมาย (เฉพาะส่วนการจัดการข้อมูล 
Suppliers ของ SMEs ไทยในกลุม่อุตสาหกรรม
เปูาหมาย พื้นที่ภาคกลาง) 

เอกชน/ชุมชน 

รวม 66 4,020,500.00 19,255,600.00 23,276,100.00 
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 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จ านวนโครงการวิจยั 32 81 66 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

ภายใน  6,331,250.00 5,543,999.00 4,020,500.00 
ภายนอก 2,979,500.00 22,717,991.00 19,255,600.00 

รวม 9,310,750.00 28,261,990.00 23,276,100.00 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนวิจยั 

ภายใน  15 45 37 
ภายนอก 9 20 15 

รวม 24 65 52 
จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร ่

ระดับชาต ิ - - 54 
ระดับนานาชาต ิ - - 108 

รวม - - 162 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - 65 

รวม - - 65 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยที่เขา้
ร่วมประชุมวิชาการและ/หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศ - - 24 
ต่างประเทศ - - 29 

รวม - - 53 

1.9.6 งานบริการวิชาการ  

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน) คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จ านวนคน
ที่รับ

บริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1. โครงการอบรมครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ โลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ โครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
ตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง ภายใต้โครงการแผน
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 
ประจ าปี 2553 

ศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยและ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

ศวท. 150 1,630,000 1,630,000 0 N/A 

2. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริม 61 99,200 99,200 0 N/A 
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โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จ านวนคน
ที่รับ

บริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 
2552 ส าหรับนักเรียนมัธย.
ศึกษาปีที่ 2,3 โครงการห้อร
เรียนอัจฉริยะ โรงเรียนราชโบ
ริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี 

การวิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

ศวท. 

3. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 
2552 ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5โครงการ
ห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี 

ศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยและ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

ศวท. 

30 90,800 90,800 0 N/A 

รวม 3 241 1,820,000 1,820,000 0 N/A 

รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

   
โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  

โครงการยกระดับคุณภาพครทูั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
ภายใต้โครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 ประจ าปี 2553 
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โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2,3  

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี 

   
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2,3  

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี 

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 
รายการ) 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
จ านวนคน
ที่รับบริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1. โครงการพัฒนาวิชาการ"
การสร้างความตระหนักให้
สาธารณชนเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยการจัดท าสื่อสาธารณะ
(STI conner)" 

อ.สุภณิดา  
พวงผกา 

200 600,000 600,000 0 N/A 

2. โครงการอบรมน้ ามัน
หอมระเหยการแปรรูป

ศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยและ

88 360,000 360,000 0 N/A 
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ
ธุรกิจสปา  

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

ศวท. 
3. โครงการครูร่วมใจลดโลก
ร้อน 

ศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยและ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

ศวท. 

17 18,000 18,000 0 N/A 

รวม 3 305 978,000 978,000 0 N/A 

 

รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

   

โครงการพัฒนาวิชาการ"การสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นความส าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการจัดท าสื่อสาธารณะ(STI conner)" 
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โครงการอบรมน้ ามันหอมระเหยการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อธุรกิจสปา 

 

   

โครงการครูร่วมใจลดโลกร้อน 

 

 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 29 28 30 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ - - 2,442 

งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 764,315 5,340,800 3,472,800 
มูลค่า (บาท)    

1.8.7 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 
2553 1. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติก าแพงแสนผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ครั้งท่ี 1 (The 1st Kamphaeng Sean 

International Natural Products Symposium: KINS) เมื่อวันท่ี 23-24 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิด
กับผู้น าทางวิชาการด้านเคมีของผลิตภณัฑ์ในระดับนานาชาติ โดยมผีู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ 15 ประเทศประมาณ 
150 คน   
2. สร้างอาคารการเรยีนรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคาร 11) โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของโครงการภาคพิเศษ 
หลักสตูร วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
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1.10 ที่ตั้ง พื้นที ่ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

  สถานที่ตั้ง  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
เลขที่ 1  หมู่ 6  ต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140                           

เบอร์โทรติดต่อ  0-3428-1105-7 ภายใน 3600-4, โทรสาร 0-3428-1057   
Homepage     http://www.flas.ku.ac.th 
ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีอาคารสถานที่ ในความรับผิดชอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 อาคารการเรียนการสอน / การวิจัย  จ านวน  11 หลัง มีพ้ืนที่ใช้สอย  23,865.46 ตร.ม. 

 อาคารกิจกรรมนิสิต จ านวน 1 หลัง มีพ้ืนที่ใช้สอย 153.00 ตร.ม. 

 อาคารเก็บพัสดุ (โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) จ านวน 1 หลัง มีพ้ืนที่ใช้สอย 246.10 
ตร.ม.  
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บทท่ี 2  

การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2553  มี
ผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  บธ.บ.(การจัดการ)  วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  วท.บ.(เคมี)  วท.บ.(ฟิสิกส์)  วท.บ.(จุลชีววิทยา) มีนิสิตระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด จ านวน 2,099 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร ได้แก่ ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)  วท.ม.(พฤกษ์
เศรษฐกิจ)  วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) วท.ม.(จุลชีววิทยา) วท.ม. และปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีว
ผลิตภัณฑ์) มีจ านวนนิสิตทั้งหมด 152 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 443 คน มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) และ ปร.ด.
(ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) โดยเปิดรับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป  และมีหลักสูตรใหม่ที่อยู่
ในระหว่างการขออนุมัติด าเนินการ  1 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการปรับปรุงหลักสูตร ที่ครบรอบ 5 ปี จ านวน  2 
หลักสูตร คือ  วท.บ.(เทคโลยีสารสนเทศ) และหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้
คณะฯ ยังให้ความส าคัญในการพัฒนารายวิชาใหม่ โดยเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในสาขาวิชาทางศิลปศาสตร์ 
เพ่ือเพ่ิมวิชาเลือกเสรีให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาดนตรี  และวิชา
สุนทรียศาสตร์  

2 .  ภารกิ จด้ านการ วิจั ย  คณะศิ ลปศาสตร์ และวิทย าศาสตร์  ด า เนิ นการตามน โยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินงานวิจัย และจัดงบประมาณเงินรายได้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 6 ของเงินได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนพัฒนานิสิตฯ 
โดยวงเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ 2553 เป็นเงิน 1.9 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย และมอบให้ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็น
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบในการบริหารจัดการ         

3. ด้านการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีความ
พร้อมด าเนินการจัดท าโครงการบริการวิชาการในรูปของโครงการพัฒนาวิชาการ โดยมีศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการประสานงาน ปีการศึกษา 2553 มี
การด าเนินงานโครงการความร่วมมือกับ สวทน. สสวท. อพวช. ในการจัดท าโครงการพัฒนาวิชาการ เช่น โครงการ
อบรมครูวิทยาศาสตร์ โครงการคารวานวิทยาศาสตร์ และร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เป็นต้น  
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4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท าโครงการกิจกรรมการ
พัฒนานิสิต โดยใช้เงินกองทุนพัฒนานิสิตฯ สัดส่วนร้อยละ 85 ต่อปี เป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท และให้ความ
ร่วมมือกับวิทยาเขตก าแพงแสนร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาสและเทศกาลประจ าปี เพ่ือสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ไทยที่ดีงาม เช่น กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันออกพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
สงกรานต์ วันลอยกระทง กิจกรรมวันสถาปนาคณะฯ และวันสถาปนาวิทยาเขตก าแพงแสน เป็นต้น  

นอกจากภารกิจทั้ง 4 ด้านดังกล่าวแล้ว ยังมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้  
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดย สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยใช้เงินกู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงินรวม 3 ล้านบาท  
การพัฒนากายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากคณะฯ มีการขยายงานด้านการผลิตบัณฑิตหลากหลาย

สาขาวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ ได้แก่ อาคารสถานที่ 
เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงเสนอขออนุมัติโครงการเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือ
การลงทุน โดยเสนอโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ อาคาร 1 – 5 โครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ทางภาษา 
โครงการก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา และโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 384.2 ล้านบาท  

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเปูาหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเปูาหมาย
หรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับด ี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.70 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

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 และ
แผนด าเนินการ   

- - 4.00 4.00 3.00 3.00 - - 4.00 4.00 3.00 3.00 ดี ดี พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

2.97 2.97 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 3.86 3.86 3.61 3.61 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 4.67 5.00 4.67 5.00 - - 4.67 5.00 4.67 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย  5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- - 2.00 2.00 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 ต้อง
ปรับป

รุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง 
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง 
ปรับ 
ปรุง 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 0.00 ดี ดี ดี ต้อง 
ปรับปรุง 

เร่ง 
ด่วน 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 4.00 4.00 3.75 3.75 - - 4.00 4.00 3.75 3.75 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 ดี ดี พอใช ้ พอใช ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

3.48 3.48 3.95 3.94 3.74 3.72 4.00 4.00 3.87 3.87 3.70 3.69     

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ด ี ดี ดี ดี     

  

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดัง
ตารางที ่2 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 

2553 2554 

2552 2553 

คณะ กรรมการ 

คณะ 
กรรม 
การ 

คณะ 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

            0.00 4.00 3.00 0.00 0.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 0 6 5  6  7 0.00 4.00 3.00  /  X 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ 

และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
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 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไปทบทวน/

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินงาน  
 
ในปีงบประมาณ  2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 6  ข้อ 

ดังนี้ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารและผู้แทนจาก

หน่วยงานภายในคณะ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม SC 9-110 แล้วน าข้อมูลดังกล่าวเสนอที่ประประชุม
คณะกรรมการ บริหารและจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่  20 กันยายน 2553 เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ วันที่ 26-27 กันยายน 2553  ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  จ.กาญจนบุรี  และไดรับ
ความเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์จากคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 

กันยายน 2553  เมื่อได้ร่างแผนกลยุทธ์แล้วมีการจัดประชุมสัมมาทิฐิบุคลากร เพ่ือประชาพิจารณ์ร่างแผนดังกล่าว 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2553 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัย และน ามาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง (เอกสารหมายเลข 1.1-1-1) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการน าเสนอแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในคณะเพ่ือให้ทุกฝุายและหน่วยงาน
ได้รับทราบและน าไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของฝุายและหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้จัดท าเป็นรูปเล่มแจก
ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานด้วย (เอกสารหมายเลข 1.1-2-1) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจ าปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายวางแผน  ซึ่งมีรอง
คณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนกลยุทธ์มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พร้อมทั้งจัดท าแผนที่กลยุทธ์เพ่ือให้หน่วยงานและฝุายต่าง ๆ น าไปใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี (เอกสารหมายเลข 1.1-3-1) 
 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจ าป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าป โดยในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบปีงบประมาณ 2554-2557 ซึ่งเป็นวาระที่ 2 ของการบริหารงานของคณบดีนั้น 
ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเปูาหมายเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีควบคู่ไปด้วยแล้ว ซึ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านได้รับทราบ หรือมีส่วนร่วมในการก าหนด และสุดท้ายเห็นชอบ
ด้วยกันทุกฝุายแล้ว แต่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 เป็นการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์
ของการบริหารงานของคณบดีเมื่อวาระที่ 1 ซึ่งมีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายยังไม่ชัดเจน ดังนั้นในการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 จึงน าตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพบางตัวมาก าหนดเป็นตัวบ่งชี้
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 จ านวน 20 ตัวบ่งชี้(เอกสารหมายเลข 1.1-
4-1) และมีการบรรลุเปูาหมาย 16 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 80 รายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ของแผนงานประจ าปี 2553 

ล าดับที ่ ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
ปี 2553 

ผลการ 
ด าเนินงาน 
ปี 2553 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

แผนงานการเรียนการสอน    
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 400 443 บรรลุ 
2 จ านวนนสิิตเข้าใหม่ 600 694 บรรลุ 
3 จ านวนนสิิตทั้งหมด 2,000 2,257 บรรลุ 
4 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักหลักสูตรทั้งหมด 100 100 บรรลุ 

5 ระดับความพงึพอใจของนิสิตปรญิญาตรีต่อคณะ 3.51 3.86 บรรลุ 

6 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้

3.51 4.4 บรรลุ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 100   
แผนงานวิจัย    

7 จ านวนบทความจากผลงานวจิัยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI 

5 19 บรรลุ 

8 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน 
มหาวิทยาลยั ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

180,000 196,788 บรรลุ 

9 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจยัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

35 36.07 บรรลุ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 100   
แผนงานบริการวิชาการ    

10 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีสว่นร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เป็นทีป่รึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบนัเปน็กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ า 

20 20.44 บรรลุ 

11 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต่อจ านวนโครงการทั้งหมด 

20 11.76 ไม่บรรล ุ

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 50   
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

12 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัด
ให้นิสิตต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ทั้งหมด 

80 75 ไม่บรรล ุ

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 0   
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ล าดั
บที ่

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
ปี 2553 

ผลการ 
ด าเนินงาน 
ปี 2553 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

แผนงานพัฒนานิสิต    

13 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

85 90.24 บรรลุ 

14 ระดับความพงึพอใจของนายจา้งที่มีต่อบัณฑิต 3.51 3.84 บรรลุ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 100   

แผนงานพัฒนาบุคลากร    
15 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ า 50 50.36 บรรลุ 
16 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์

ประจ า 
30 21.17 ไม่บรรล ุ

17 งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า 

18,500 22,196.51 บรรลุ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 66.67   
แผนงานบริหารจัดการ    

18 ผลการประเมินคณบด ี 3.51 3.54 บรรลุ 

19 ร้อยละของผู้บริหารที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.51 90 บรรลุ 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 100   

แผนงานประกันคุณภาพ    
20 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาปรบัปรุงทีไ่ด้

ด าเนินการ 
80 58.82 ไม่บรรล ุ

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 0   
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนงานทั้งหมด 16/20 = 80   

 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยา ศาสตร์ มีการ
ด าเนินงานตามแผนครบทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานตามแผนงานด้านอ่ืน ๆ อีก เช่น การพัฒนานิสิต  การพัฒนาบุคลากร  
การประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการ (เอกสารหมายเลข 1.1-5-1) 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการติดตามผลการด าเนินงาน 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งจะท าหน้าที่วางแนวปฏิบัติและพิจารณาด าเนินการจากข้อมูล
ผลการด าเนินงานของฝุายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ฝุายวางแผนและประกันคุณภาพรวบรวมและสรุปให้ ปีละ 2 ครั้ง คือ 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (เอกสารหมายเลข 1.1-6-1) 
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 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผู
บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ยังไม่มีการด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ  2553  คาดว่าจะมีผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ในปีงบประมาณ 2554  

8. มีการน าผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไปทบทวน/
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าป ยังไม่มีการด าเนินการในช่วงปีการศึกษา   2553  คาดว่าจะมีผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ในปีงบประมาณ 2554  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 6 ข้อ N/A 4.00 6 ข้อ บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 5 ข้อ N/A 3.00  6 ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ 6 เนื่องจากไม่พบหลักฐานการรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนที่
รายงานต่อผู้บริหาร/ คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 - สรุปผลการทบทวนวิสัยทัศน์ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 6/2553 
- โครงการสัมมนาผู้บริหารประจ าปี 2553/ก าหนดการ 
- รายงานการประชุมคณะกรรม การประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2553 

1.1-2-1 แผนพัฒนา 2554-2557 
1.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายวางแผน 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ) 
1.1-5-1 แผน-ผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 
1.1-6-1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
- แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.86 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.61 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 

2553 2554 

2552 2553 

คณะ กรรมการ 

คณะ 
กรรม 
การ 

คณะ 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี ้       0.00 3.86 3.61 0 0 

2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 0 4  4 3 4 N/A 4.00 4.00 / / 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

0 
0 

69 
50.36 

69 
50.36 50 52 N/A 4.20 4.20 / / 

0 137 137 
ผลต่าง 

ค่าร้อยละ 
(เงื่อนไข 2) 

0.000 0.000 0.000 
  

0.00 0.00 0.00 
 

  

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

0 
0 

14 
10.22 

14 
10.22 15 15 N/A 1.70 1.70 x x 

0 137 137 

ผลต่างค่าร้อย
ละ(เงื่อนไข 2) 

0.000 0.000 0.000 
  

0.00 0.00 0. 00 
 

  

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 0 6 5 5 6 0.00 4.00 4.00 / / 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

ข้อ 0 5 5 5 6 0.00 3.00 3.00 / / 

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 0 7 4 6 7 0.00 5.00 3.00 / x 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ 0 6 6 5 6 0.00 5.00 5.00 / / 

2.8 ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กบั

ข้อ 0 4 4 3 4 0.00 4.00 4.00 / / 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 

2553 2554 

2552 2553 

คณะ กรรมการ 

คณะ 
กรรม 
การ 

คณะ 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

x = ไม่บรรล ุ

นิสิต 



58 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบ

ที่ก าหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้
ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

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

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในแต่ละป ีทุกหลักสูตร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ง) 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน

นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการด าเนินงาน 
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 ในปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 4 
ข้อ ดังนี้ 
    1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด คณะฯด าเนินการตามมติของสภามก.ครั้งที่ 12/53 (เอกสาร
หมายเลข 2.1-1-1)โดยกระบวนการในการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรและปิดหลักสูตรจะเริ่มต้นจาก
คณะกรรมการหลักสูตรระดับสายวิชาด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร แล้วเสนอร่าง
หลักสูตรต่อท่ีประชุมสายวิชาเมื่อสายวิชาเห็นชอบแล้วจึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝุายการศึกษาของคณะฯ 
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-2) เพ่ือพิจารณา และก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯพิจารณาคณะฯได้จัด
ให้มีคณะท างานวิเคราะห์รูปแบบการขอเปิดหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-1-3) เพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพ่ือความถูกต้อง แล้วจึงน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯให้ความเห็นชอบเมื่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯให้ความเห็นชอบแล้ว คณะฯได้ด าเนินการกรอกข้อมูลลงในระบบสนับสนุนกระบวนการ
ขออนุมัติหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-1-4) จากนั้นจึงน าเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงเสนอให้ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและเสนอให้ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อออกเอกสารรับรองคุณวุฒิหลักสูตรต่อไป  
 ในปีการศึกษา 2553 คณะฯเสนอเปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-5)  และมีการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 2.1-1-6) โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะกรรมการฝุายการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
1/53 วาระท่ี 2.2,2.3 (เอกสารหมายเลข 2.1-1-7) และคณะกรรมการคณะฯพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ 6/53 วาระที่ 4.7,4.12 (เอกสารหมายเลข 2.1-1-8) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการฝุายการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
3/53 วาระที่2.2,3.3 (เอกสารหมายเลข 2.1-1-7) และคณะกรรมการคณะฯพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ 8/53 วาระที่ 4.9,4.15 (เอกสารหมายเลข 2.1-1-8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝุายการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/53 วาระที่ 2.9 (เอกสาร
หมายเลข 2.1-1-7) และคณะกรรมการคณะฯพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 12/53 วาระที่ 4.3(
เอกสารหมายเลข 2.1-1-8) หลักสูตรปรับปรุง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมคณะกรรมการฝุายการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/54 วาระที่ 2.7 (เอกสาร
หมายเลข 2.1-1-7) และคณะกรรมการคณะฯพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/54 วาระที่ 4.6 

(เอกสารหมายเลข 2.1-1-8)  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-1/มติสภามก.ครั้งที่%2012-53.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-1/มติสภามก.ครั้งที่%2012-53.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-4
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-5
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-6
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-7/รายงานประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาครั้งที่1-53.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-8/ประชุมกก.คณะฯครั้งที่6_2553.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-7/รายงานประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา3-53.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-8/ประชุมกก.คณะฯครั้งที่8_2553.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-7/รายงานการประชุมกก.ฝ่ายการศึกษาครั้งที่5-53.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-7/รายงานการประชุมกก.ฝ่ายการศึกษาครั้งที่5-53.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-8/ประชุมกก.คณะฯครั้งที่12_2553.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-8/ประชุมกก.คณะฯครั้งที่12_2553.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-7/รายงานการประชุมกก.ฝ่ายการศึกษาครั้งที่2-54.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-7/รายงานการประชุมกก.ฝ่ายการศึกษาครั้งที่2-54.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-8/ประชุมกก.คณะฯครั้งที่2_2554.pdf
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 2. การปิดหลักสูตรนั้น  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2553 คณะยังไม่มีการปิดหลักสูตร 

 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยในปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 17 

หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่คณะฯ พัฒนาขึ้นเองจ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ. 

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) วท.ม. (พฤกษ์เศรษฐกิจ) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) วท.ม.และปร.ด. 

(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) ทุกหลักสูตรทั้งที่เป็นหลักสูตรของคณะฯ เอง และหลักสูตรที่ขอใช้จากคณะอ่ืนๆ ที่วิทยา

เขตบางเขน มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 มีการจัดท าแบบรายงานข้อมูลการด าเนินงาน

หลักสูตร (สมอ.07) ทุกภาคการศึกษา ซึ่งในข้อ 12 ,13 ได้มีการรายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนา

หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-3-1) และถ้าเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชา

ติจะมีการรายงานตามแบบ มคอ.7 (จะมีผลการด าเนินนี้ในปีการศึกษา 2554) 

              4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับใหมีการด าเนินการไดครบถวน ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และ

มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรท าหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เอกสารหมายเลข 2.1-4-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

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
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-9
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-10
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-1 มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/53 อนุมัติขั้นตอนการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/

หลักสูตรปรับปรุงฯ ของ มก. 
2.1-1-2 ค าสั่งฯ ที่ 85/53 แต่งตั้งคณะกรรมการฝุายการศึกษา 
2.1-1-3 ค าสั่งฯ ที่ 200/53 แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์รูปแบบการเสนอเปิด- ปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1-4 ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
2.1-1-5 หลักสูตรเปิดใหม่ ป.โท จ านวน 1 หลักสูตร ป.ตรี จ านวน 3 หลักสูตร 
2.1-1-6 หลักสูตรปรับปรุง ป.โท จ านวน 1 หลักสูตร ป.ตรี จ านวน 1 หลักสูตร 
2.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายการศึกษา 
2.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
2.1-3-1 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร (สมอ.07) 
2.1.4-1 ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 50 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

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

คะแนนระหว่าง 0-5 

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

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปกีารศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 122 คน ลา
ศึกษาต่อ 15 คน รวมเป็นอาจารย์ประจ าทั้งหมด 137 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 59 คน และปริญญาเอก 69 คน  

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
137
69
   =  50.36 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

50.36
   =  4.20  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 
N/A 

N/A 
69 

50.36 N/A 4.20 50.00 บรรลุ 
N/A 137 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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เงื่อนไขท่ี 1 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 
N/A 

N/A 
69 

50.36 N/A 4.20 50.00 บรรลุ 
N/A 137 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2  สถานภาพคณาจารย์ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 15  

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน

มาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

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

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปกีารศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 122 คน ลา
ศึกษาต่อ 15 คน รวมเป็นอาจารย์ประจ าทั้งหมด 137 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน รอง
ศาสตราจารย์ 13 คน และศาสตราจารย์ 1 คน  

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
137
14
   =  10.22 
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 คะแนนที่ได้ =  5 
30

10.22
   =  1.70  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.3 
N/A 

N/A 
14 

10.22 N/A 1.70 15 ไม่บรรล ุ
N/A 137 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.3 
N/A 

N/A 
14 

10.22 N/A 1.70 15 ไม่บรรล ุ
N/A 137 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2  สถานภาพคณาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
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ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 6
ข้อ ดังนี้ 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหาร และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ์ (เอกสารหมายเลข 2.4-1-1) 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเป็นไปตามแผนที่ก าหนดโดยคณะฯ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและการวัดผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่คณาจารย์ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน
ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(เอกสารหมายเลข 2.4-2-1) 
 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและก าลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานไดอยางมีประสิทธิภาพคณะฯได้จัดให้มีกองทุนสวัสดิการเพ่ือให้บุคลากรที่มีปัญหาเดือดร้อนทางด้าน
การเงินได้กู้เพ่ือน าไปใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนโดยอัตราดอกเบี้ยต่ าและมีการจัดการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพ่ือให้
บุคลากรได้มีโอกาสท าความสนิทสนมคุ้นเคยกันเพ่ือจะได้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ(เอกสารหมายเลข 
2.4-3-1) 
 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของโดยได้ก าหนดให้
คณาจารย์ก าหนดไว้ในแผนการสอนและรายงานการสอน และคณะฯจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 2.4-4-1) 
 5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  โดยจรรยาบรรณอาจารย์ได้ประกาศไว้ในระบบส านักงานอัตโนมัติ 
(E – OFFICE) และติดประกาศไว้บริเวณอาคารทุกอาคารและทุกชั้น ส่วนจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะฯยึดถือตามประกาศของมก.และถือปฏิบัติตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ .ศ.2553 หมวดที่ 3 ซึ่งได้ก าหนด
กระบวนการและกลไกในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (เอกสารหมายเลข 2.4-5-1) 
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกโครงการในการปฏิบัติตามแผนฯคณะฯก าหนดให้มีการประเมินผลความส าเร็จทุกโครงการโดยก าหนดไว้ใน
แบบฟอร์มแนบท้ายในการขออนุมัติด าเนินงานโครงการ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน(เอกสารหมายเลข 2.4-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

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 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.4-1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.4-2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.4-3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.4-3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.4-4
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.4-5
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.4 N/A 6 N/A 4 5 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.4 N/A 5 N/A 4 5 บรรลุ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ 1 เนื่องจากไม่พบหลักฐานแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (งบรายได้) 
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2551-2554 ศวท. 
- แผนปฏิบัติงานฝุายวิชาการปีงบประมาณ 2553 

2.4-2-1 โครงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-3-1 - สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ภาพกิจกรรมกีฬาฮาเฮ 

2.4-4-1 รายงานกิจกรรมประจ าเดือน 
2.4-5-1 - จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553  

- จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ข้อ 
2.4-6-1 - การประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 
- แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 3  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่

นิสิตทุกปีการศึกษา 
 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่างน้อยในเรื่อง

ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการด าเนินงาน  
 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  
5 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใช โดยคณะฯมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้นิสิต
ใช้ค้นคว้างานต่างๆจ านวนทั้งสิ้น 119 เครื่อง แบ่งตามหน่วยงานดังนี้ ห้อง Sc4-101 จ านวน 46 เครื่อง ห้องสมุด
คณะฯจ านวน 6 เครื่อง สายวิชาคอมพิวเตอร์ห้อง Sc9-330 จ านวน 15 เครื่อง โครงการหลักสูตร IT ห้อง Sc9-406 
จ านวน 40 เครื่อง สายวิชาศิลปศาสตร์ห้อง Sc9-241 จ านวน 12 เครื่อง และมีจ านวนนิสิตของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียน Wi-Fi การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวน 646 คน มีค่า FTES ตามข้อมูลของกอง
แผนงานเท่ากับ 4,484.70 (เอกสารหมายเลข 2.5-1-1) คิดเป็นอัตราส่วน 5.86 FTES ตอเครื่อง   
 2. มีบริการหองสมุดประจ าคณะฯ (ห้อง Sc9 – 111) และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรโดยได้ติดตัง้ประจ าไว้ตามข้อ 1  และมีการฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา คณะฯได้ก าหนดไว้
เป็นโครงการฝึกอบรมให้แก่นิสิตทุกปีการศึกษาและปีงบประมาณ โดยในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 ได้ก าหนดไว้ในล าดับที่ 4,5 และในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (งบรายได้) ก าหนดไว้ใน
ล าดับที่ 26,73,77,78 (เอกสารหมายเลข 2.5-2-1) 

../หมายเลขเอกสาร2.5-1
../หมายเลขเอกสาร2.4-1
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 3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ เรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยในดาน 
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสายซึ่งสามารถดูได้จากสถานที่
จริง (บริเวณชั้น 1 อาคาร 9) 
 4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา  โดยการ
บริการด้านสิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีการด าเนินงานในภาพรวมของวิทยาเขตก าแพงแสน 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ  
โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ การบริการสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ วิทยาเขตก าแพงแสนได้จัดบริการ ส่วนระบบและ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ  คณะฯได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ทุกอาคาร ทุกชั้นตาม
กฎหมายก าหนด ซึ่งสามารถดูได้จากสถานที่จริง 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.5 N/A 5 N/A 3 5 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.5 N/A 5 N/A 3 5 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 - จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
- ข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนิสิต 

2.5-2-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (งบรายได้) 

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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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  
 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง

ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

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

รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  
7 ข้อ ดังนี้ 
   1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญทุกหลักสูตร โดย
หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจมีรายวิชาปัญหาพิเศษ รายวิชาสัมมนา ร ายวิชาสหกิจศึกษาและมี
การศึกษาดูงาน หลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษมีรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาต่างๆในหลักสูตรที่มีการฝึกทักษะ
อย่างเข้มข้น (เอกสารหมายเลข 2.6-1-1) 
   2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนามกอนการ 
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปีการศึกษา 
2553 เริ่มมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แต่ยังไม่ครบทุกรายวิชา บางรายวิชายังมีการจัดท าประมวล
การสอนตามรูปแบบเดิม และมีการแจ้งถึงวัตถปุระสงค์และความมุ่งหมายของรายวิชา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
การศึกษา การปรับปรุงการสอนตามที่ผู้เรียนได้ท าการประเมินผู้สอน แจ้งถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนควรค้นคว้าเพ่ิมเติม 
และได้มีการแจกให้ผู้เรียนทุกคนในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.6-2-1) 
   3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้ง
ในและ นอกหองเรียนหรือจากการท าวิจัยโดยมีรายวิชาปัญหาพิเศษ รายวิชาสัมมนา และมีการศึกษาดูงาน ราย

../หมายเลขเอกสาร2.6-1
../หมายเลขเอกสาร2.6-2
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วิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษมีรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาต่างๆในหลักสูตรที่มีการฝึกทักษะ
เฉพาะทาง (เอกสารหมายเลข 2.6-3-1)  
   4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน 
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยได้มีการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้
ความรู้แก่นิสิตเป็นประจ า (เอกสารหมายเลข 2.6-4-1) มีการส่งนิสิตไปฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
   5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยมีการท าวิจัยเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2553 มีงานวิจัยดังกล่าว เช่น รายงานการศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในภูมิภาคตะวันตก และความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต (เอกสารหมายเลข 2.6-5-1) ซึ่งเป็นการวิจัยเพ่ือการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน รายงานผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  
   6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียน
รูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาไมต่ ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(เอกสารหมายเลข 2.6-6-1) 
    7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยผู้จัดการทุกรายวิชาต้องน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงใน
การจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป ซึ่งจะแสดงไว้ในแบบรายงานการสอนทุกภาคการศึกษาซึ่งได้ระบุไว้ในแบบรายงาน
ข้อ 5,6,7,8,และจะต้องรายงานให้หัวหน้าสายวิชาพิจารณาซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 9 ของรายงาน (เอกสารหมายเลข 2.6-
7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.6 N/A 7 N/A 5 6 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

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 

../หมายเลขเอกสาร2.6-1
../หมายเลขเอกสาร2.6-3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.6-3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.6-3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.6-3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.6-3
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2.6 N/A 4 N/A 3 6 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ 2, 4, 5 เนื่องจากไม่พบการแสดง มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา จากหลักสูตรที่
ด าเนินตามกรอบ TQF  ไม่พบหลักฐานการให้ผู้มีประสบการณ์ฯ จากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนครบทุกหลักสูตร  และ ไม่พบหลักฐานแสดงการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก
การวิจัย 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.6-2-1 - แผนการสอนรายวิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

- รายงานการศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในภูมิภาคตะวันตก และความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 

2.6-3-1 หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.6-4-1 การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.6-5-1 - รายงานการศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในภูมิภาคตะวันตก และความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต  
- รายงานผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

2.6-6-1 นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาปีการศึกษา 2553 
2.6-7-1 รายงานการสอนปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  
 2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  
 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 
 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาต ิ(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง)  

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  
5 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยส าหรับทุก
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร โดยกองแผนงานจะเป็น
หน่วยงานที่จัดท าข้อมูลเป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 2.7-1-1) ในส่วนคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้ด าเนินการเมื่อหลักสูตรถึงรอบระยะเวลาที่จะด าเนินการปรับปรุง 
 2. มีการน าผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา 
และ สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ 
ผูใชบัณฑิต ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯจะมีการจัดท าวิจัยสถาบันฯ โดยท าการส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตดังหลักฐานการปรับปรุงหลักสูตรดังที่กล่าวไว้แล้วในเอกสารตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ข้อ 5 
 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอการ
พัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิต คณะฯ จัดโครงการต่างๆ โดยสนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากรรวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น จัดให้มีการศึกษาดูงานของนิสิต สนับสนุนให้นิสิตฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ  โครงการอบรมทางด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเขียนโฮมเพจ, เว็ปไซต์  นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล  (เอกสารหมายเลข 2.7-3-1) 
   4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือ น าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิตให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วม
กิจกรรมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 2.7-4-1)  ในส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับ
การสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย 
   5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะฯ
(เอกสารหมายเลข 2.7-5-1) 

 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.7 N/A 6 N/A 5 5 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.7 N/A 6 N/A 5 5 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 
2.7-2-1   - 
2.7-3-1 - นิสิตฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ 

- โครงการอบรมการเขียนโฮมเพจ  เว็ปไซต์ 

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
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.7-1
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-4-1 นิสิตร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2.7-5-1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป

ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว

บ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายที่

ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  
4 ข้อ ดังนี้  
 1. มีการก าหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 
โดยรองคณบดีฝุายกิจการนิสิตได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นคณาจารย์และบุคลากรทั้งคณะให้เสนอพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านระบบ e-office เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 
จากนั้นรองคณบดีฝุายกิจการนิสิตได้สรุปข้อมูลและน าเสนอต่อคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตพิจารณาในโครงการ
สัมมนาคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2554 จากนั้นรองคณบดีฝุายกิจการนิสิตน าเสนอ
ข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 
โดยในครั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ แต่ให้มีการขยายค านิยามในแต่ละด้านให้ชัดเจน เพ่ือความเข้าใจ สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบ มีตัวชี้วัดที่สามารถแปรผลเป็นพฤติกรรมที่สามารถประเมินผลได้ ซึ่งจากมตินี้รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตได้น ากลับมาพิจารณาและให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2554 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้จัดท าประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ต่อไป ( เอกสารหมายเลข 2.8-1-1  ) โดยระบุพฤติกรรมด้านคุณธรรมละจริยธรรมไว้ดังนี้ คือ มีความซื่อสัตย์ 
หลีกเลี่ยงอบายมุข มีวินัยในตนเองและผู้อ่ืน มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ 
 2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ตองการสงเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งคณะ โดยหลังจากที่ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะแล้วได้จัดท าเป็นประกาศ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เพ่ือเผยแพร่ให้คณาจารย์และ
นิสิตทราบ (เอกสารหมายเลข 2.8-2-1) นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่านระบบ e-office เว็บไซต์คณะ 

../หมายเลขเอกสาร2.8-1


77 
 

(www.flas.kps.ku.ac.th) เว็บไซต์ของฝุายกิจการนิสิต (www.sa.flas.kps.ku.ac.th) และแจ้งให้นิสิตทราบใน
รายวิชาต่าง ๆ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้ และเปาหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน มีจ านวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ มีจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัว
บ่งชี้ (เอกสารหมายเลข 2.8-3-1) 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และเปาหมายที่
ก าหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ จ านวน 20 ตัวบ่งชี้ และมีการบรรลุเปูาหมาย จ านวน 20 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของตัวบ่งชี้ (เอกสารหมายเลข 2.8-4-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.8 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.8 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.8-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2554 
2.8-2-1 ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
2.8-2-2 www.sa.flas.kps.ku.ac.th 
2.8-3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 4 โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

ให้กับนิสิต   
2.8-4-1 สรุปผลโครงการ สรุปผลการประเมิน 

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 

http://www.flas.kps.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.kps.ku.ac.th/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.8-2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.8-2
http://www.sa.flas.kps.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9.1 งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า  
                    (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  18,000 บาท/คน 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 137 คน (รวมลาศึกษา
ต่อ) และมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นเงิน 3,040,922.35 บาท คิดเป็นสัดส่วน
งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า 22,196.51 บาท 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ เป้าหมาย 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.9.1 
2,537,201.77 

21,658.49 
3,040,922.35 

22,196.51 3 5 18,000 บรรลุ 
117 137 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.9-1 - แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2  สถานภาพคณาจารย์ 

- แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 3  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1,000 – 4,999 

บาท/คน 
5,000 – 5,999บาท/

คน 
10,000 – 14,999

บาท/คน 

15,000 – 19,999
บาท/คน 

20,000 บาท/คน 
หรือมากกว่า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9.2 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  3.51 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยมีระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการเท่ากับ 3.56 ด้าน
ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 3.80 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 4.07 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.9.2 
 

 
 

3.84  3.84 3.51 บรรลุ 
  

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.9-2 ข้อมูลจากกองแผนงาน http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที ่4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       0.00 4.67 4.67 0 0 
3.1 ระบบและกลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 0 7 7  5 6  0.00 5.00 5.00 /  /  

3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนสิิต 

ข้อ 0 6 6  5  6 0.00 5.00 5.00  /  / 

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตร ี

ข้อ 0 4 4  3 4  0.00 4.00 4.00 / / 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

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

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ จ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 

1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  โดยฝุายกิจการนิสิตได้จัด
โครงการและให้บริการดังต่อไปนี้ (เอกสารหมายเลข 3.1-1-1) 

1.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยรองคณบดีฝุายวิชาการให้ความรู้กับนิสิตเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาขัน้ปริญญาตรี อาทิ เช่น การลงทะเบียนเรียน การคิดค่าเฉลี่ยคะแนนสะสม เพ่ือให้นิสิตทราบคะแนนขั้นต่ า
ของการพ้นสภาพการเป็นนิสิต หรือคะแนนสะสมตลอดระยะเวลาการศึกษาที่จะสามารถขอจบการศึกษาได้ 
นอกจากนี้รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตยังให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร และโครงการบัณฑิตยุคใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งแนะแนวการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของศิษย์เก่า นอกจากนี้นิสิตแต่ละหลักสูตร
ยังได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นิสิตโดยอาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.2  โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดในภาคต้น และครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดในภาคปลาย 
โดยฝุายกิจการนิสิตจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตรด าเนินการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้นิสิตได้พบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้เล่าปัญหาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต โดยที่อาจารย์ทีปรึกษาจะให้ค าปรึกษาในเบื้องต้น
และแจ้งปัญหานั้นมายังฝุายกิจการนิสิต เพ่ือทราบข้อมูลและหากปัญหาใดเป็นปัญหาในภาพรวมระดับคณะ  ฝุาย
กิจการนิสิตจะเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 

1.3  โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร จะด าเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้
เข้าใจในหลักสูตรของนิสิตที่ศึกษาอยู่ รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร และข้อบังคับก่อนจบการศึกษาในหลักสูตรนั้น  
ตลอดจนให้นิสิตได้มีโอกาสเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่อาจจะน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  

1.4  จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาให้นิสิตทราบว่าใครคือผู้ที่จะให้ค าปรึกษา
กับนิสิตได้ในกรณีที่นิสิตมีปัญหา ในเบื้องต้นคืออาจารย์ที่ปรึกษา หากเป็นปัญหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้สามารถส่งต่อปัญหานั้นมายังรองคณบดีฝุายกิจการนิสิต หรือในกรณีที่นิสิตหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบแต่
ต้องการค าปรึกษาเร่งด่วนสามารถโทรศัพท์มายังรองคณบดีฝุายกิจการนิสิต (089-0759041) ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยัง
ได้จัดให้มี hotline เพ่ือรับค าปรึกษาด้วย 

2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดยปีการศึกษา 2553 ฝุายกิจการนิสิตได้จัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต (เอกสารหมายเลข 3.1-2-1) ดังนี้ 
   2.1 จัดท าเว็บไซต์ฝุายกิจการนิสิต (http://www.sa.flas.ku.ac.th) โดยมีข่าวสารต่าง ๆ เช่น 
ทุนการศึกษา การรับสมัครงาน การประกวดแข่งขัน ภาพกิจกรรม จุลสาร ปฏิทินกิจกรรมนิสิตที่จะจัดทั้งหมดในรอบ
ปีการศึกษา 

http://www.sa.flas.ku.ac.th/
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    2.2  จัดท าบอร์ดปิดประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น การรับสมัครงาน 
แหล่งทุนการศึกษา การจัดฝึกอบรม ณ บอร์ดต่างๆ ตามอาคารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น 
อาคาร 1 อาคาร 3 และอาคาร 9 

2.3  มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทาง face book ของคณะ (facebook.com/flasku)   
3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต ฝุายกิจการนิสิตได้จัดโครงการ

เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณไปตามหลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้ด าเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอีกด้วย (เอกสารหมายเลข 3.1-3-1) 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา โดยปีการศึกษา 2553 ฝุายกิจการนิสิตได้
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษยเก่า (เอกสารหมายเลข 3.1-4-1) ดังนี้ 

4.1  จัดท าเว็บไซต์ฝุายกิจการนิสิต (http://www.sa.flas.ku.ac.th) โดยมีข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และการรับสมัครงาน  

    4.2  มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทาง e-mail ของศิษย์เก่า อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์จุลสาร ศวท. 
ฉบับเดือน พ.ย. – ธ.ค. 53  และประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรมระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 
14001 เพ่ือการบริหารงานเบื้องต้น  

     4.3  มีการบริการข้อมูล ข่าวสารผ่านทาง face book ของคณะ (facebook.com/flasku) 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยเชิญชวนศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรมระบบ

มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 เพ่ือการบริหารงานเบื้องต้น ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่ศิษย์เก่า  
(เอกสารหมายเลข 3.1-5-1) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ฝุายกิจการ
นิสิตมีการประเมินคุณภาพการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งจะให้
นิสิตประเมินในช่วงการจัดโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ครั้ง และในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของฝุาย
กิจการนิสิต สโมสรนิสิต และหลักสูตรต่างๆ จะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ  
(เอกสารหมายเลข 3.1-6-1) 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต โดยหลังจากที่มีการประเมินโครงการต่างๆ ที่จัดให้แก่นิสิตแล้วจะมีการน าผลการประเมินมา
พิจารณาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข 3.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

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://www.sa.flas.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 7 N/A 5 5 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 7 N/A 5 5 บรรลุ 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 1 และ ครั้งท่ี 2  
โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ระบบการให้ค าปรึกษา 

3.1-2-1 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่นการสมัครงาน  แหล่งทุนการศึกษา  
การจัดฝึกอบรม ณ  บอร์ดกิจการนิสิต  บริเวณด้านข้างห้องงานบริการการศึกษา อาคาร 9 
และมีการจัดท าเว็บไซต์ฝุายกิจการนิสิต  สโมสรนิสิต  โดยมีข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม 
(http://sa.flas.kps.ku.ac.th) 
 

3.1-3-1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  นิสิตชั้นปีที่ 3 
โครงการปัจฉิมนิเทศ  นิสิตชั้นปีที่ 4 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 
แบบประเมินโครงการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการของหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1-4-1 -  ประชาสัมพันธ์จุลสาร ศวท.ฉบับเดือน  พ.ย.-ธ.ค.53     
-  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรมระบบมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001  เพ่ือ
การบริหารงานเบื้องต้น   
-  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน ราตรี เหมันต์หรรษารื่นเริงลีลา ลีลาศร าวง ศวท.
ประจ าปี 2554   
- เว็บไซต์ฝุายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต  (http://sa.flas.kps.ku.ac.th) 
- ระบบ facebook  ของคณะ (facebook.com/flasku)   

3.1-5-1 -  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรมระบบมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001  เพ่ือ
การบริหารงานเบื้องต้น   

http://sa.flas.kps.ku.ac.th/
http://sa.flas.kps.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-6-1 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านต่างๆ 
3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต/หลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่ งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่าง

น้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีกจิกรรมร่วมกัน 
 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ จ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แหงชาติทุกดาน โดยคณะได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านดังนี้ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย  
1.2 ด้านความรู้ เช่น โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการปฐมนิเทศ โครงการนิสิตพบอาจารย์ใน
หลักสูตร 
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา เช่น โครงการค่ายจากใจพี่สู่น้อง โครงการคุณธรรมความพร้อมน้องใหม่สายใย 
ศวท. 
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1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่นโครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม และโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมคณะท างานในโครงการต่าง ๆ 
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เช่นโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 
(เอกสารหมายเลข 3.2-1-1) 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต โดยจัดโครงการให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยรองคณบดีฝุายกิจการนิสิต  และในโครงการสัมมนาอาจารย์
ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2553 โดยรองคณบดี
ฝุายวางแผนและประกันคุณภาพได้ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตเพ่ือน าไปใช้ในการ
วางแผนและจัดกิจกรรมนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และในปีการศึกษา 2554 จะมีการให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาทักษะชีวิตเพ่ือการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชานี้ ซึ่ง
นิสิตชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนต้องเรียน (เอกสารหมายเลข 3.2-2-1) 

3. มีการสงเสริมใหนิสิตน าความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิต 
อยางนอย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม 
ตอไปนี้ กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่ งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  กิจกรรม 
สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยสโมสรนิสิตไดน้ าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดท าแผนการด าเนินงานใน
การจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิต และเมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จ ต้องมีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และประเมินผล
กิจกรรม พร้อมทั้งน าผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไปทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.2-3-1) 

4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหวางคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 รองนายกสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (นายจิรพันธ์  เปรมสุริยา) ได้เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิชา ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยมีมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์น และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และนิสิตได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง 
(เอกสารหมายเลข 3.2-4-1) 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ฝุายกิจการนิสิตได้ประเมิน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนในรอบปีการศึกษา 2553 (เอกสาร
หมายเลข 3.2-5-1) 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
ในวันที่ 23-24 เมษายน 2554 คณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตได้ประชุมสัมมนาเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานใน

รอบปีการศึกษา 2553 และวางแผนการด าเนินงานของฝุายกิจการนิสิตในปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการฝุาย
กิจการนิสิตได้น าผลการประเมินของโครงการที่ได้จัดในรอบปีการศึกษา 2553 มาพิจารณาร่วมกัน และน าผลการ
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พิจารณานั้นมาปรับปรุงเพื่อวางแผนการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 และปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานิสิตให้ดีขึ้น (เอกสารหมายเลข 3.2-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 N/A 6 N/A 5 5 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 N/A 6 N/A 5 5 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 แผนของฝุายกิจการนิสิต 
3.2-2-1 - เอกสารหรือ power point  

- โครงการ“สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบัน
และชุดใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2553” 

3.2-3-1 - สรุปโครงการและผลประเมินโครงการของสโมสรนิสิต 
- แผน – ผล การด าเนินกิจกรรม/โครงการ  ของสโมสรนิสิต  ประจ าปีการศึกษา  2553 

3.2-4-1 ก าหนดการพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2-5-1 แผน – ผล การด าเนินกิจกรรม/โครงการ  ของฝุายกิจการนิสิต  สโมสรนิสิต และหลักสตูร  

ประจ าปีการศึกษา  2553 
3.2-6-1 รายงานการสัมมนาคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต ประจ าปี 2554 

  

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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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา

นิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
 5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝุายกิจการ
นิสิตให้มีหน้าที่พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้กับนิสิต (เอกสารหมายเลข 3.3-1-1) 

2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหค าปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา คณะโดยฝุาย
กิจการนิสิตได้จัดเตรียมคู่มือหลักสูตรการศึกษา คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และข้อมูลที่เป็นข้อค าถามที่นิสิตมักจะถาม
บ่อย ๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษา ดังเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2554 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝุายกิจการนิสิต ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ฝุายกิจการนิสิตได้เชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
แพทย์หญิง นงพงา ลิ้มสุวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง เบื้องหลัง
พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก และ คุณวรรณีย์  เล็กมณี ต าแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ช านาญการพิเศษ)  
จากกองกิจการนิสิต ก าแพงแสน บรรยายเรื่องปัญหาและอุปสรรคนิสิตที่ส่งผลต่อการเรียน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม
กลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 3.3-2-1) 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการใหค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาและพัฒนา
นิสิต อย่างนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการ
นิสิตที่มีหน้าทีพิ่จารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ
นิสิต เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต โดยที่มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ถึง 
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 แต่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการประชุมครั้งที่ 1 และการสัมมนาฝุาย
กิจการนิสิต เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2554 (เอกสารหมายเลข 3.3-3-1) 
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4. มีการประเมินผลระบบการใหค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาทุกป คณะมีการ
ประเมินระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา โดยนิสิตคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกคน ในโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารหมายเลข 3.3-4-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต 
3.3-2-1 โครงการ, ก าหนดการ,สรุปผลการประเมิน 

power point ของอาจารย์และคุณวรรณีย์ 
3.3-3-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 

รายงานการสัมมนาคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต ประจ าปี 2554 
3.3-4-1 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิต 

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 การวิจัย 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้
หน่ว
ย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 

2553 
255
4 

2552 2553 

คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 

คณะ 
กรรมกา

ร 

ตัวต้ัง 
ผลลั
พธ์ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้       0.00 4.00 0.00 0 0 

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 0 5 5  4 5  0.00 3.00 3.00 /  /  

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 0 4 4  3 4  0.00 4.00 4.00 /  /  

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

สัด
ส่ว
น 

0.00 0 23,276,
100.00 

190,787.
70 

23,276,
100.00 

190,787.
70 

180,
000  

 185
,000

  

0.00 5.00 5.00 / /  

0.00 122.00 122.00 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจ าและนกัวิจัยประจ า 
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น

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

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ 
ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของคณะ 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมีศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รับผิดชอบในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของคณะและสอดคล้องกับแผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ มีหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้ด าเนินการ ภายใต้การก ากับดูแลของรอง
คณบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข 4.1-1-1)  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีรายวิชาปัญหาพิเศษ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีรายวิชาสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นิสิตมีทักษะ
ในการวิจัย นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย โดยในปีการศึกษา 2553 ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 1 st Kamphaeng Saen 
International Natural Products Symposium: The Relationship Between Living Organisms and 
Environment  (เอกสารหมายเลข 4.1-2-1) 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจ า และนักวิจัยประจ า โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและการ
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ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 4.1-3-1) และเผยแพร่จรรยาบรรณของนักวิจัยของสภา
วิจัยแห่งชาติ ที ่website ของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2011/)  

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้จัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยตามระเบียบของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตทั้งระดับ
ปริญญาตรีในรูปของทุนยุววิจัย และส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้จัดสรรทุนวิจัย
ส าหรับอาจารย์ จ านวน 21 โครงการ เป็นเงิน 420,000 บาท ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 6 โครงการ เป็น
เงิน 30,000 บาท และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 
บาท (เอกสารหมายเลข 4.1-4-1) 

 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ  2 ประเด็น ตอไปนี้  

คือ 1) หองปฏิบัติการกลาง ศสวท. โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช้
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิจัยฯ  อีกท้ังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ อย่างต่อเนื่อง และ 2) มีคณะกรรมการใหค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานฝุายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการห้องเครื่องมือเพ่ือสนับสุนนการ
วิจัยและให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 N/A 5 N/A 3 4 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 N/A 5 N/A 3 4 บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 - ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- ค าสั่งมอบหมายงานรองคณบดี  (ฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษา) 

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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- แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.1-2-1 สรุปผลการด าเนินงานการประชุมวิชาการ The 1 st Kamphaeng Saen International 

Natural Products Symposium: The Relationship Between Living Organisms and 
Environment 

4.1-3-1 ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนทุนวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 

4.1-4-1 ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ประจ าปี 
2553 

4.1-5-1 - สถานที่จริงหองปฏิบัติการกลาง ศสวท. อาคาร 4 ชั้น 1 
- แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2553 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได ้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน

และผู้เกี่ยวข้อง 
 4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก

หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  
 5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  
4 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพใน วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพใน วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นรางวัลด้านการวิจัย ส าหรับผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และมี
ผลงานวิจัยดีเด่น และมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานต่างประเทศ (เอกสาร
หมายเลข 4.2-1-1) 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 4 เรื่อง โดย
เป็นการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ จ านวน 1 เรื่อง และเชิงวิชาการ จ านวน 3 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 4.2-4-1) 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่น าไปใชประโยชน และ 
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  มีการเผยแพร่ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ 
นักวิจัย ที่ website ของ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เอกสารหมายเลข 4.2-5-1) 
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6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยืน่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เฉพาะ กลุม ค1 และ ง) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
โดยใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีส านักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้และบริการใน
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีผลงานวิจัยที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 2 เรื่อง คือ เครื่องกรองตะกอน
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ด้วยแรงดันสูง และเครื่องระเหยน้ าและแอลกอฮอล์แบบลดความดันส าหรับการผลิตสารสกัด
บัวบก โดยยื่นเรื่องเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 (เอกสารหมายเลข 4.2-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-1 - ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลด้านการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ 2553 
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รางวัลเกียรติคุณ ประจ าปีงบประมาณ 
2553 
- แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2553 

4.2-2-1 - 
4.2-3-1 - 
4.2-4-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
4.2-5-1 website ของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

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 และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
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(http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2011/)  
4.2-6-1 แบบเก็บวิจัย 4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  สัดส่วน 180,000  

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 
4,020,500 บาท และภายนอก จ านวน 19,255,600 บาท รวมทั้งหมด 23,276,100 บาท แต่เนื่องจากคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มี 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งก าหนดคะแนนเต็มแตกต่างกัน  

โดยผลการด าเนินงานของกลุ่มวิทยาศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยรวมทั้งหมด 15,463,900 บาท มีอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 80 คน ลาศึกษาต่อ 11 คน คิดเป็นสัดส่วนเงินสนับสนุนวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

80

900,463,15   =  193,298.75 บาท     คะแนนที่ได้ =  5
180,000

193,298.75
   =   5.37 คะแนน 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยรวมทั้งหมด 7,812,200 บาท 
มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 42 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน คิดเป็นสัดส่วนเงินสนับสนุนวิจัยต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 
42

000,812,7   =  186,000 บาท     คะแนนที่ได้ =  5
75,000
186,000

   =   12.4 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์ประเมิน

เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

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

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

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.3 
N/A 

N/A 
23,276,100.00 

190,787.70 N/A 5 180,000 บรรลุ 
N/A 122 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
4.3 N/A 

N/A 
23,276,100.00 

190,787.70 N/A 5 180,000 บรรลุ 
N/A 122 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2  สถานภาพคณาจารย์ 
4.3-2 แบบเก็บวิจัย 5.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ 2553) 

  
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที ่6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 

2553 2554 

2552 2553 

คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้     0.00 2.00 2.00 0 0 

5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 0 2 2 3  3  0.00 2.00 2.00 x  x  

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 0 2 2 3   3 0.00 2.00 2.00  x  x 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  
2 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบและกลไกการบริการแก่สังคม คือ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการให้บริการวิชาการและประสานงานติดต่อในการจัด
โครงการบริการวิชาการต่างๆ (เอกสารหมายเลข 5.1-1-1) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยโครงการจัดตั้งสายวิชา 

บริหาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีการจัดโครงการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนแก่ชุมชนบ้านหนองพงเล็ก  
ต.สระสี่มุม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีนิสิตในหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) ร่วมโครงการเพ่ือสร้างประสบการณ์
ให้แก่นิสิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 
6 ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 01460442 การพัฒนาชุมชน เพ่ือให้นิสิตน าความรู้ที่ได้จาก
การ เ รี ยน เนื้ อหาทฤษฎี ไปประยุ กต์ ใ ช้ กับการจั ดกิ จกรรมการพัฒนาชุ มชนโดยตรง   สายวิ ช า 
ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน จัดโครงการ 3 in 1 .. ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้
ภาษาจีนร่วมกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ และ
เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ โดยสามารถก้าวทันความเป็นไปของสังคมโลก ด้วย
ความรู้ความสามารถใน ๓ ภาษาดังกล่าว และมีนิสิตในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ที่เลือกเรียนวิชาภาษาจีนเป็น
วิชาโท ร่วมเป็นวิทยากรกับอาจารย์ (เอกสารหมายเลข 5.1-2-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

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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5.1 N/A 2 N/A 2 3 ไม่บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A 2 N/A 2 3 ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 - แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2553 
- แบบเก็บบริการวิชาการ 2  โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.1-2-1 โครงการ/สรุปผลโครงการ 
- โครงการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนแก่ชุมชน 

- โครงการชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6  
- โครงการ 3 in 1 .. ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษา 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ

ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  
2 ข้อ ดังนี้ 

 1. มีการส ารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ  โดยส ารวจจากผู้ใช้บริการในรูปของ
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แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการรับบริการและขอข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและหัวข้อที่
สนใจให้จัดอบรมในครั้งต่อไป เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดทิศทางและจัดท าแผนการบริการทางวิชาการอย่างเหมาะสม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ขอรับบริการและชุมชน (เอกสารหมายเลข  5.2-1-1) 

 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ร่วมกับ  
อ. ดร. อรวรรณ ชุณหชาติ จัดโครงการ ISO : 2200 : 2005 Workshop และ โครงการ HACCP Workshop โดยได้
เชิญภาคเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าวมาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตและบุคคล
ทั่วไป (เอกสารหมายเลข  5.2-2-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.2 N/A 2 N/A 2 3 ไม่บรรลุ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.2 N/A 2 N/A 2 3 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ :  ระบบและกลไกในการให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับชุมชนยังไม่เป็นเชิงระบบ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1 ตัวอย่างสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2553 
5.2-2-1 - ตัวประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ISO : 2200 : 2005 Workshop 

- ตัวประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ HACCP Workshop 

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 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน (คะแนน

เต็ม 5) 
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 

2553 2554 

2552 2553 
คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 

      0.00 4.00 4.00 0 0 

6.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 0 4 0  3 4  0.00 4.00 4.00 /   /  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
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ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 4 ข้อ 
ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไก โดยมีคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตซึ่งมีรอง
คณบดีฝุายกิจการนิสิต เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในส่วน
ของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนิสิต และมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ โดยมีคณบดีเป็นประธาน 
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ บัญชีกองทุนพัฒนานิสิต สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และอ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในส่วนของนิสิตด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน และภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีรองคณบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ รับผิดชอบ มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปและวัฒนธรรม ทั้งใน
ส่วนของงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณจากกองทุนพัฒนาคณะฯ ผ่านกระบวนการจากคณะกรรมการฝุาย
กิจการนิสิต และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(เอกสารหมายเลข 6.1-1-1) 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอน และบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนิสิต เช่น รายวิชาด้านสังคมศาสตร์ รายวิชาด้านบริหารธุรกิจ และรายวิชาภาษาจีน เป็นต้น โดยจัดเป็นกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการพัฒนาหรือเสริมศักยภาพของของนิสิต รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
ออกสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 6.1-2-1) 

3.  มีการ เผยแพร่กิ จกรรมหรือการบริการด้ านท านุบ ารุ งศิลปและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน                   
โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนิสิตรวมถึงสถานที่ เพ่ือเผยแพร่และบริการด้านศิลปและ
วัฒนธรรม ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันละครเวทีเพ่ือ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยตัวแทนนิสิตคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 15 คน ได้เข้าประกวดการแข่งขันดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมโต้วาทีของนิสิต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ให้แก่นิสิตและบุคลากรทราบ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต และ
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะฯ มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในวารสารระดับ
คณะ โดยจัดท าเป็นปฏิทินคณะฯ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ และจุลสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงปฏิทิน
กิจกรรมฝุายกิจการนิสิตสโมสรนิสิต และหลักสูตร ปีการศึกษา 2553 ในการประชาสัมพันธ์โครงการและข่าวสารต่าง 
ๆ ให้แก่นิสิตและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกทราบ โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่ องเป็นประจ าทุกปี 
(เอกสารหมายเลข 6.1-3-1) 



105 
 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการติดตามผลการประเมินผลความส าเร็จ การบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม โดยการจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ (เอกสาร
หมายเลข 6.1-4-1) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 แผนการใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2553 (ข้อมูลอยู่ในแผ่น CD-ROM) 
6.1-2-1 โครงการต่าง ๆ (ข้อมูลอยู่ในแผ่น CD-ROM)  

เอกสารโครงการ จ านวน 6 โครงการ 
1. โครงการปฐมนิเทศ ประจ าปี 2553 
2. โครงการรับน้องเข้าบ้าน (พัฒนาคณะ) 
3. โครงการ Dress up Workshop 
4. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม นิสิตชั้นปีที่ 2 
5. โครงการค่ายจากใจพ่ีสู่น้อง ประจ าปี 2553 
6. โครงการสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุุน 

6.1-3-1 เอกสารแฟูมข้อมูลองค์ประกอบที่ 6.1/3.1-3.2 (ข้อมูลอยู่ในแผ่น CD-ROM) 
1. การจัดกิจกรรมโต้วาที 
2. การเข้าร่วมแข่งขันละครเวทีของนิสิต 
3. ปฏิทิน ศวท.  2. จุลสาร ศวท. 
4. ปฏิทินกิจกรรมฝุายกิจการนิสิตปฏิทิน ศวท.  2. จุลสาร ศวท. 
5. ปฏิทินกิจกรรมฝุายกิจการนิสิต 

6.1-4-1 เอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ จ านวน 6 โครงการ 
1. โครงการปฐมนิเทศ ประจ าปี 2553 
2. โครงการรับน้องเข้าบ้าน (พัฒนาคณะ) 
3. โครงการ Dress up Workshop 
4. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม นิสิตชั้นปีที่ 2 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5. โครงการค่ายจากใจพ่ีสู่น้อง ประจ าปี 2553 
6. โครงการสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุุน 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน (คะแนน

เต็ม 5) 
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 

2553 2554 

2552 2553 
คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ       0.00 4.00 3.75 0 0 

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 0 6 5 5  6  0.00 4.00 3.00  /  / 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรยีนรู ้

ข้อ 0 4 4  3  4 0.00 4.00 4.00  /  / 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 0 4 4  3  4 0.00 4.00 4.00  /  / 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 0 5 5  3  4 0.00 4.00 4.00  /  / 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดล่วงหน้า 
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 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
 3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร

ตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ

เต็มตามศักยภาพ 
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน   

6  ข้อ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการก าหนดหลักเกณฑ์
และประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด ซึ่งผลการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.2 อยู่ในระดับดี (เอกสารหมายเลข 7.1-1-1) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ โดยมีการ
ทบทวนวิสัยทัศน และจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน มีการถายทอด
ไปสู่ผู้บริหารและบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมวางแผนกลยุทธ และมีการน า 
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 7.1-2-1) 

3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน 
ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ (เอกสารหมายเลข 7.1-3-1) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 
2553 มีการประชุมบุคลากรทั้งคณะ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการจัด
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี ครั้งที่ 2 โครงการสัมมาทิฐิบุคลากร เพ่ือ
ประชาพิจารณ์ร่างแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2553 (เอกสาร
หมายเลข 7.1-4-1) 



109 
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพ โดยมีการจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในระดับคณะและหน่วยงานภายในเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ร่วมงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น (เอกสารหมายเลข 7.1-5-1) 

7. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจะเป็นผู้พิจารณาประเมิน
และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้ผู้บริหารน าไปปรับปรุงการบริหารงาน แต่ในปีการศึกษา 2553 จะเป็นการสรุปผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2554 ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่สิ้นปีงบประมาณ 2554 จึงยังไม่ถึงขั้นตอนในการที่คณะกรรมการประจ า 
คณะจะประเมินผลการบริหารงานของคณะและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งคาดว่าจะมีการด าเนินงานดังกล่าว ประมาณเดือน
ธันวาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 7.1-7-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.1 N/A 6 N/A 4 5 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.1 N/A 5 N/A 3 5 บรรลุ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ 7 เนื่องจากไม่พบหลักฐานที่ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2554 
7.1-2-1 แผนพัฒนา 2554-2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7.1-3-1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน 

- รายงานการประชุม 
7.1-4-1 - โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี 

- โครงการสัมมาทิฐิบุคลากร 
7.1-5-1 - โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ 

- โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ 
7.1-6-1    - 
7.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน 

 

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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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 
 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์

อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 ข้อ 

ดังนี้ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคณะกรรมการ
จัดการความรู้ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้ในระดับคณะ แต่มีการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการ 
ซ่ึงมีการก าหนดประเดน็การจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานด้านการเงิน
และบัญชี  ให้มีการด าเนินงานวิจัยสถาบันแบบ R2R เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาตนเอง 
(เอกสารหมายเลข 7.2-1-1) 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 โดยส านักงานเลขานุการ ก าหนดให้บุคลากร เน้นหัวหน้างาน/หน่วย เข้า
รับการฝึกอบรมการด าเนินการวิจัยสถาบันแบบ R2R  ตามภารกิจที่รับผิดชอบ อาทิ ด้านการเงิน บัญชี และ 
งบประมาณ (เอกสารหมายเลข 7.2-2-1) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด โดย
ส านักงานเลขานุการ มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเลขานุการ กับบุคลากร
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สายสนับสนุนฯ ของหน่วยงานภายใน/โครงการต่าง ๆ แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพ่ือแนว
ปฏิบัติที่ดี และสนับสนุนให้เข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการของมหาวิทยาลัย และคณะสัตว
แพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.2-3-1) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) โดยส านักงานเลขานุการ มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในคณะ
ทราบ และใช้ประโยชน์ (เอกสารหมายเลข 7.2-4-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.2 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.2 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-1-1 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

แผนกลยุทธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2553 – 2556 
แบบเก็บการบริหารจัดการ 1  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

7.2-2-1 รายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมวิจัยสถาบัน แบบ R2R  
โครงการฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7.2-3-1 โครงการฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส านักงานเลขานุการ  
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต และหน่วยงาน
อ่ืนจัดโครงการ/กิจกรรม   

7.2-4-1 คู่มือปฏิบัติงาน งานคลังและพัสดุ  

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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คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณ AMS e-Office   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
 3.  มีการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน  

4 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจัดท าแผน

แม่บทระบบสารสนเทศของคณะ ปี 2554-2557 โดยปรับปรุงจากแผนแม่บทระบบสารสนเทศของคณะปี 2553 ให้
สอดคล้องกับแผนเชิงรุกของคณะ และมกีารด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
ซ่ึงมีผู้ช่วยคณบดีเทคโนโลยีฝุายสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 7.3-1-1) 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีระบบสารสนเทศครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน สามารถน าไปใช้งานตามพันธกิจของคณะฯ เพ่ือการบริหารงานและการตัดสินใจ โดยระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวรวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบบัญชี  
3 มิติ  และระบบฐานข้อมูลบุคลากร และในส่วนของคณะฯ มีการใช้ระบบสารบรรณ AMS  e-Office  การใช้ระบบ
บัญชี GL เป็นต้น และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยของคณะเองแล้วเสร็จ ตามแผนแม่บทระบบ
สารสนเทศของคณะ ปี 2554 (เอกสารหมายเลข 7.3-2-1) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยส านักงานเลขานุการ มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารบรรณ AMS e-Office  ปีการศึกษา 2553 เพ่ือน าผลไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2554 
(เอกสารหมายเลข 7.3-3-1) 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด โดยมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะกับระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลการประกันคุณภาพกับระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) (เอกสาร
หมายเลข 7.3-4-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.3 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.3 N/A 4 N/A 4 3 บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 แผนระบบสารสนเทศของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (พ.ศ.2555 – 2559) คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและตัดสินใจ) 

7.3-2-1 ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
http://www.flas.ku.ac.th/newflas/it_related.html  ประกอบด้วย 

 ระบบบัญชีสามมิติ  
 ระบบภาระงานอาจารย์  
 ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ  
 ระบบการลงทะเบียน  
 ระบบลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ  
 ระบบความพึงพอใจนิสิตต่อ มก.  
 สารสนเทศนิสิต  
 KU webmail  
 Transcript กิจกรรมนิสิต 

โปรแกรมระบบบัญชี GL (เครือ่งที่งานคลังและพัสดุ สนล.) 
โปรแกรมระบบสารบรรณ AMS e-Office  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login  
ระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย 

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 

http://www.flas.ku.ac.th/newflas/it_related.html
https://acc3d.ku.ac.th/
http://ku-work.ku.ac.th/
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php
http://webregis.ku.ac.th/
https://sp.regis.ku.ac.th:8443/
https://www.regis.ku.ac.th/AssessKU/
http://regis.ku.ac.th/
http://webmail.ku.ac.th/
http://nisit.kasetsart.org/
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

http://www.flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html 
7.3-3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ AMS e-Office 
7.3-4-1   - 
7.3-5-1 เว็บไซค์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  http://www.rdi.ku.ac.th/ 

ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ http://www.cheqa3.ku.ac.th/ 

http://www.flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ 

จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

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

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน  

5  ข้อ ดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดีที่
รับผิดชอบในแต่ละด้านตามพันธกิจหลักของคณะและหัวหน้าหน่วยงานเป็นกรรมการ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ (เอกสารหมายเลข 7.4-1-1) 
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2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
คณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจ านวน 7  ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย  ด้านบริหารจัดการ ด้านบุคคล 
ด้านการเงิน ด้านพัสดุ และด้านสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.4-2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญความ
เสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.4-3-1) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 7.4-4-1) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา และน าส่งรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ปีละ 1 ครั้ง (เอกสาร
หมายเลข 7.4-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.4 N/A 5 N/A 4 3 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.4 N/A 5 N/A 4 3 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/T90MFTC1.PDF 

7.4-2-1 แผนบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

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 

http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/T90MFTC1.PDF
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7.4-3-1 ผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
7.4-5-1 หนังสือเชิญประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตก าแพงแสน  

http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VW0WX8BW.pdf    
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน 

http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VW0WX8BW.pdf
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที ่9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน (คะแนน

เต็ม 5) 
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 

2553 2554 

2552 2553 
คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       0.00 4.00 4.00 0 0 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 0 6 6  5  6 0.00 4.00 4.00 /   /  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 
 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง

ของคณะอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน  

6  ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแผน

กลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่เสนอ
ของบประมาณจากคณะฯ สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และตอบสนองตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 8.1-1-1)     

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าโครงการตามศักยภาพทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ 
เพ่ือเพ่ิมแหล่งเงินงบประมาณ ประจ าปี อาทิ การด าเนินการจัดท าโครงการภาคพิเศษในหลักสูตรต่างๆ  โครงการ
พัฒนาวิชาการ โครงการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.  และมีหลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ การจัดท าของบประมาณแผ่น และเงินรายได้ น าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 8.1-2-1)     

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละ
พันธกิจ การพัฒนาคณะฯ และบุคลากร เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ และแผนประกันคุณภาพฯ โดยการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ เป็นไปตามแผนงบประมาณ ประจ าปี (เอกสารหมายเลข 8.1-3-1)     

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง โดยงานคลังและพัสดุ ส านักงานเลขานุการ มีการจัดท าเก็บข้อมูลทางการเงินของคณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้แก่ ระบบใบเสร็จรับเงิน 
ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบ BG ระบบ GFMIS  ระบบ GL และมีการจัดท าสรุปรายงานสถานภาพทางการเงินเพ่ือ
รายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นรายเดือน รวมทั้งการรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายปีให้
มหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขตก าแพงแสนทราบตามก าหนดเวลา ประกอบด้วยรายรับ รายจ่าย และงบดุล ในส่วนของ
โครงการภาคพิเศษ มีการรายงานงบการเงิน ประจ าปี หลังการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (เอกสารหมายเลข 8.1-4-1)     

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของคณะอย่างต่อเนื่อง คณะฯ ยังไม่มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย เว้นแต่เป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวของโครงการ/กิจกรรมที่ฝุายกิจการนิสิต ด าเนินการเรียกเก็บจากโครงการภาคพิเศษ และการรายงานค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิน ประจ าปี ดังนั้นจึงยังไม่มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คณะฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายใน และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีแผนการตรวจสอบประจ าปี 2553 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 ส าหรับโครงการ
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ภาคพิเศษ มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพ่ือตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ประจ าปี (เอกสารหมายเลข 
8.1-6-1)     

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการติดตามการใช้เงินของหน่วยงานและ
เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกเดือน ส าหรับ โครงการภาคพิเศษ ประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ จะรายงานผลการด าเนินงาน และข้อมูลทางการเงินต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งมีคณบดีเป็นประธาน ภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพ่ือประกอบการตัดสินใจใช้
เงินโครงการฯ ให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด และเอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงาน บุคลากร และนิสิต  (เอกสารหมายเลข 8.1-7-1)     

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

8.1 N/A 6 N/A 4 5 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

8.1 N/A 6 N/A 4 5 บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2553 

- แผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
8.1-2-1 - รายงานการเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2553   

- โปรแกรมระบบบัญชี   
- โครงการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.  
- การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน  
- การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้     

8.1-3-1 งบประมาณได้รับจัดสรรประจ าปี 2553  
แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2553   

8.1-4-1 สรุปการใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2553  

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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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (วาระท่ี 5.1)   
http://www.flas.ku.ac.th/newflas/documents/report_53.htm 
รายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในระบบบัญชี 3 มิติ 

8.1-5-1 - 
8.1-6-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1640/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบของหน่วยงาน ระดับ

คณะ สถาบัน ส านัก  
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกของโครงการภาคพิเศษ 

8.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ 

http://www.flas.ku.ac.th/newflas/documents/report_53.htm
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน (คะแนน

เต็ม 5) 
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 

2553 2554 

2552 2553 
คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

ตัวหาร 
 

x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       0.00 4.00 4.00 0 0 

9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 0 7 7  6 7  0.00 4.00 4.00 /   /  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการ

ระดบันโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
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 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ

คุณภาพ 
  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมี

กิจกรรมร่วมกัน 
 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน

อ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา  2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 7  ข้อ 
ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของ คณะตั้งแตระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  โดยทุก
หน่วยงานภายในคณะต้องรับการประเมินคุณภาพเป็นประจ าทุกปีตามรูปแบบและวิธีการที่คณะก าหนด (เอกสาร
หมายเลข 9.1-1-1) 
 2. มีการก าหนดนโยบายและใหความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับ นโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใหความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ เพ่ือมุ่งพัฒนาผลการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ในการของบประมาณเงินรายได้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนั้น
ตอบสนองกลยุทธ์ใดของคณะ และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพใด  (เอกสารหมายเลข 9.1-2-1) 
 3. มีการก าหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของคณะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพคณะ
ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 มีมติให้เลือกใช้ตัวบ่งชี้เดิม 
ของ สกอ. และสมศ. ที่ไม่ได้ใช้ในการประเมินคุณภาพประจ าปี 2554 (ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2553) แล้ว โดย
ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 9.1-3-1) 

  1) ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต (สมศ.)   
2) งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า (สกอ.)     

4. มีการด าเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ง ประกอบดวย 1) การควบคุมติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 9.1-4-1) 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพโดย ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ กอนจัดสงมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดย เปนรายงานที่มี ขอมูล ครบ  ถ
วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online (เอกสารหมายเลข 9.1-4-2) 
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และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ คณะโดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ บริหารและจัดการ (เอกสารหมายเลข 9.1-4-3) 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  โดยมีการน าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาปรับปรุงการท างานแต่ยังไม่สามรถพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ได้ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9องคประกอบ
คุณภาพ แต่อาจยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ยังต้องมีการพัฒนาให้สมบุรณ์และมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้นโดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ช่วยคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 9.1-6-1) 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต และผูใช
บริการตามพันธกิจของคณะ โดยในการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะและประเมินคุณภาพคณะ จะมีการ
สัมภาษณ์นิสิต ศิษย์เก่า  เพ่ือเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการบริการ
ด้านต่าง ๆ นอกจากนี้หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น หน่วยอาคารสถานที่ ได้มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 9.1-7-1) 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะ มหาวิท ยาลัย และมี
กิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม 3 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับมหาวิทยาลัย โดยส านักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมชี้แจงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 และการประเมินคุณภาพรอบสาม เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และมีการร่วมพิธีลงนาม
เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554  มีการ
บรรยายเรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยมีมหาวิทยาลัยศรีประทุมเป็นเจ้าภาพ (เอกสาร
หมายเลข 9.1-8-1) 

2) ระดับวิทยาเขต โดยงานประกันคุณภาพมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประดันคุณภาพ 
เรื่องตัวบ่งชี้ (ใหม่) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. และ สมศ ระดับคณะวิชา เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2553  และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประดันคุณภาพ เรื่อง การชี้แจงตัวบ่งชี้และการการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553  เมื่อ 13 
มกราคม 2554 (เอกสารหมายเลข 9.1-8-2) 

3) ระดับคณะโดยมีการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร เรื่องการท าความ
เข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพคณะวิชา เมื่อ 30 มีนาคม 2554 และบ่ายวันเดียวกัน เป็นการ
ประชุมชี้แจงแนวทาง ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะ นอกจากนี้ยังมีการจัด
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยอ่ืน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
บางนา เมื่อ 20 เมษายน 2554 และครั้งที่ 2 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ 26 พฤษภาคม 2554 
(เอกสารหมายเลข 9.1-8-3) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงาน
อ่ืนสามารถน าไปใชประโยชน ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

9.1 N/A 7 N/A 4 6 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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

9.1 N/A 7 N/A 4 6 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 คู่มือประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2554 
9.1-2-1 แบบฟอร์มโครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได้ 
9.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2554 
9.1-4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์                                                                                                   
9.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 6/2554 
9.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการครั้งที่ 7/2553 
9.1-5-1 - 
9.1-6-1 เว็บไซต์คณะ www.flas.ku.ac.th 
9.1-7-1 ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการด้านต่าง ๆ 
9.1-8-1 ก าหนดการพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-8-2 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร, ผลการประเมินโครงการ 
9.1-8-3 - โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ, ก าหนดการศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 และ 2 

- ผลการประเมินโครงการ ครั้งที่ 1 และ 2 
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บทท่ี 3  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มี
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการ
ประเมินเปูาหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเปูาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน 
ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
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 

 
การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่า  มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 
24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.87  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 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   

- 4.00 4.00 - - 3.85 4.00 4.00 3.85 ด ี ดี ด ี

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

2.97 4.50 4.50 - 4.00 3.32 3.86 3.86 3.32 ด ี ดี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการ - 4.67 5.00 - - - 4.67 5.00 - ดีมาก ดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

พัฒนานิสิต  

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 3.50 3.50 - - 4.76 4.00 4.00 4.76 ด ี ดี ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  - 2.00 2.00 - - 3.95 2.00 2.00 3.95 

ต้อง
ปรับปรุ

ง 

ต้อง
ปรับป

รุง 
ด ี

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

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

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและ
จัดการ  

- 4.00 4.00 - - 3.54 4.00 4.00 3.54 ด ี ดี ด ี

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

- 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - ด ี ดี 
 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ  

- 4.00 4.00 - - 3.87 4.00 4.00 3.87 ด ี ดี ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.48 3.95 3.94 4.00 4.00 4.23 3.87 3.87 3.91 
   

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
   

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.86  
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมี
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ผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 13 
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ตารางท่ี 13 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - 4.00 4.00 4.00 ด ี ด ี

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

3.48 3.94 3.94 - 3.85 3.85 ด ี ด ี

 มาตรฐานที่ 2 ก  ด้าน
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.00 4.00 - 4.00 4.00 ด ี ด ี

มาตรฐานที่ 2 ข ด้าน
พันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

3.48 3.90 3.89 - 3.78 3.76 ด ี ด ี

มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  

- 4.00 4.00 - 4.00 4.00 ด ี ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน 
(สกอ.) 

3.48 3.95 3.94 4.00 3.87 3.87 
  

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี   

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี  

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.85 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี  

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้าน
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การเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.70 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 14 
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ตารางท่ี 14 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้าน 
การบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมายผล
ประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 
1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ด ี ด ี

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

3.00 3.89 3.89 - 3.80 3.80 ด ี ด ี

3. ด้านการเงิน 5.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 ด ี ด ี
4. ด้านบุคลากรและ
การเรยีนรู้และ
นวัตกรรม 

2.95 4.00 4.00 - 3.48 3.48 พอใช้ พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง 

3.48 3.95 3.94 4.00 3.87 3.87 
  

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี 
  

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่
ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี  

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.80  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี  

3. ด้านการเงิน พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.48   

ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 15 
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ตารางท่ี 15 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมายผลประเมิน 
ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

2.97 4.10 4.10 - 3.84 3.84 ด ี ด ี

   1) ด้านกายภาพ 3.00 - - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

   2) ด้านวิชาการ 2.95 4.33 4.33 - 3.78 3.78 ด ี ด ี

   3) ด้านการเงิน - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 ด ี ด ี

   4) ด้านการบรหิารจดัการ - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 ด ี ด ี

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศกึษา 

5.00 3.78 3.75 4.00 3.91 3.90 ด ี ด ี

   1) ด้านการผลิตบณัฑติ - 4.75 5.00 4.00 4.60 4.75 ดีมาก ดีมาก 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 3.50 3.50 - 4.00 4.00 ด ี ด ี

   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 2.00 2.00 - 2.00 2.00 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

   4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 - 4.00 4.00 ด ี ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

3.48 3.95 3.94 4.00 3.87 3.87   

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี   

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุก
ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
-   ด้านกายภาพ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 

- ด้านวิชาการ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.78 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

- ด้านการเงิน มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

- ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 
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- ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก 

- ด้านการวิจัย มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน (แผนกลยุทธ์ 2554-2557) 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนไม่ถึงร้อยละ 80 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีระบบกลไกที่จะผลักดันให้มีการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนให้มากข้ึน 
โดยมอบหมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนให้ชัดเจน และมีมาตรการส าหรับผู้ที่ไม่
ด าเนินการตามภาระหน้าที่ที่มอบหมาย 

 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
2. มีจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่ามากเนื่องจากเป็นคณะที่สอนวิชาพ้ืนฐาน 
3. จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยยังมีน้อยเมื่อเทียบกับนิสิตทุกระดับในคณะ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรผลักดันให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน โดยเฉพาะอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

2. ควรบริหารจัดการให้มีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้พอเพียงกับจ านวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึน 
3. ควรสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยให้มากขึ้น และ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มรีูปแบบที่หลากหลายและทั่วถึง  



138 
 

4. กระตุ้นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการด้านต่างๆ ออกแบบประเมินหรือสร้างสรรค์วิธีการประเมิน

ความพึงพอใจที่สามารถประเมินได้ชัดเจน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการที่สอด 

คล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระบบการให้ค าปรึกษาระดับปริญญาตรียังมีการด าเนินงานไม่ครบวงจร PDCA  

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให้มีการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาระดับปริญญาตรีที่ชัดเจน และน าผลการประเมินมาใช้ใน

การปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. มีจ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่สูง 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีระบบติดตามและประเมินผลการสนับสนุนทุนวิจัย และการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของคณะ 
2. ไม่มีระบบและกลไกในการรวมรวม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สารธารณชน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบติดตามและประเมินผลการสนับสนุนทุนวิจัย และการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของ

คณะ 
2. ควรมีระบบและกลไกในการรวมรวม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย สู่สารธารณชน

อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การบูรณาการการบริการวิชาการการเรียนการสอนและการวิจัยยังมีน้อย 
2. การบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบต่อสังคมที่ชัดเจนยังมีน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกระตุ้นให้สายวิชาจัดท าโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยให้

มากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ เพ่ือให้สามารถจัดท าโครงการบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยได้มากข้ึน 

2. คณะควรจัดท าแผน/โครงการบริการวิชาการท่ีมีประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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  จุดแข็ง 
- 

  จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่พบการจัดการความรู้ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารระบบการตัดสินใจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

  
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดประเด็นความรู้ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้ชัดเจน การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลการจัดการความรู้ในภาพรวมของคณะ 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

- 
  จดุที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการวางแผนและการวิเคราะห์การใช้เงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดมาตรการในการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการ
เปลี่ยนแผน การใช้งบประมาณให้เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้บริหารและบุคลากรส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ และไม่ตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง 

  ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรสร้างระบบและกลไกท่ีจะผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรเห็นความส าคัญและมีความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นงานประจ าในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และ
หน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 
คณิตศาสตร์ฯ 

- 

 1. ขาดกระบวนการการพัฒนาแผน

กลยุทธข์องสายวิชา 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของสายวิชาให้สอดคล้องกบัแผนของคณะ 

2. ควรพิจารณาการจัดท าปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ ของ

สาขาวิชาให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและภารกิจรองของ

สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์ 

- 

1. ยังไม่มีกระบวนการพัฒนาแผนกล

ยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง

กันและสอดคลอ้งกับแผนของคณะฯ 

2.  การถ่ายทอดแผน ตัวบ่งชี้ และ

ค่าเปูาหมายไปสู่หน่วยงานภายใน

หรือบุคลากรยังไม่ชัดเจน 

1.  การจัดท าแผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ให้สอดคล้องกันและสอดคลอ้งกับแผนคณะฯ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายของหน่วยงานและ

สนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะฯ 

2.  จัดประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ และ

ค่าเปูาหมายของหน่วยงานไปสู่หน่วยงานย่อยภายในและ

บุคลากร 

เคม ี
ฟิสิกส ์
จุลชีววิทยา 

ศิลปศาสตร ์

- - 

1.ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของคณะ 
และแปลงแผนกลยุทธ์ให้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ตลอดจนก าหนดค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการและแผนงานครบถ้วน 
2. ควรมีหลักฐานแสดงว่ามกีารติดตามผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยปีละ 2 คร้ัง 

สังคมศาสตร ์

- - 

1.ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 4-5 ปี ที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ และแปลงแผนกลยุทธ์ให้
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และควรก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกโครงการ  
2. ควรก าหนดค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการและแผนงานครบถ้วน 

บริหารธุรกิจฯ 1. มีศักยภาพใน

การจัดท าแผน

กลยุทธ์ และ

สามารถแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ

ที่ชัดเจน 

1. หน่วยงานมีศักยภาพในการ

ด าเนินงานสูง จึงควรต้ังเปูาหมายใน

การด าเนินงานให้ครบตามเกณฑ์

ประเมินทั้ง 6 ข้อ 

1. ควรก าหนดค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการและแผนงานครบถ้วน 

ส านักงาน 1. มี 1. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ 1. ควรมีการด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ครบทุก
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
เลขานุการ กระบวนการ

จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร สนล.ปี 

2553-2556 ที่

ตอบสนองพันธ

กิจและนโยบาย

ที่ชัดเจน 

การประจ าปี ด าเนินการไม่ครบถว้น

ทุกโครงการ/กิจกรรม 

2. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินการ

ตามแผนและรายงานถึงผล

ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม (มี 3 กลยุทธ์ แต่ด าเนินการเพียง 1 กล

ยุทธ์) 

2. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานถึง

ผลส าเร็จว่ามีประสิทธิผล/ประสิทธภิาพ/การบรรลุเปูาหมาย

และเหตุผล /ปัญหา อุปสรรค ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

เน่ืองจากผลการด าเนินงาน มีเพียงเร่ืองการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร ส าหรับกลยุทธ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นภารกิจที่ยังไมไ่ด้

ด าเนินการ 

ศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยฯ 

- 

1. หลักฐานขอ้มูลชว่งระยะเวลาการ

น าเสนอแผนฯ ไมอ่ยู่ในรอบปีของ

การประเมิน 

1. ควรน าข้อมูลของแผนการปฏิบัตงิานตามรอบปีงบประมาณ

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 

2. ควรใช้วงจร PDCA  เป็นกลไกการบริหารงานของศูนย์ 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของศูนย์ฯ บรรลุเปูาหมายและ

วัตถุประสงค์ 

3. ควรมีกลไกการติดตามรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนงาน / โครงการ /ผลการปฏิบัติงาน ถึงความส าเร็จ /

ความคืบหน้า /สาเหตขุองปัญหา อปุสรรคที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ เพื่อใหแ้ผนงาน / โครงการ มีการด าเนินการ

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ส่วนงานจัด
การศึกษา 

- 

1.ความชัดเจนของแผนงาน/

แผนปฏิบัติการที่ไม่ครอบคลุม 

ภารกิจทีก่ าหนดของส่วนงานจัด

การศึกษา 

1. ควรจัดท าแผนงาน / แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมภารกิจที่

ก าหนดของส่วนงานจัดการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 
คณิตศาสตร์ฯ 1.  มีบุคลากรที่

มีศักยภาพสูง 
ซ่ึงจะรองรับการ
เปิดหลักสูตร
ระดับ
บัณฑิตศึกษาได้
ในอนาคต 

1. ขาดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา 

1.  เร่งรัดการเปิดหลกัสูตรในระดับปริญญาตรแีละ

บัณฑิตศึกษา  

 

คอมพิวเตอร ์ 1. มีหลักสูตร

ระดับปริญญา

ตรีที่มีศักยภาพ

ในการผลิต

บัณฑิตได้ตาม

1.  ขาดหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

2.  ขาดบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

1.  เร่งรัดการเปิดหลกัสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  

2.  ควรพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ที่มีศักยภาพใน

การศึกษาตอ่เพื่อให้ได้คุณวฒุิปริญญาเอก 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ความต้องการ

ของตลาดงาน  

วิทยาศาสตร์ 1.  มีอาจารย์

ประจ าที่มี

คุณวุฒิปริญญา

เอก และมี

ศักยภาพสูง 

1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวชิาการยังต่ ากว่าเกณฑ ์

1.  ควรมีกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติครบ 

ด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2.  หน่วยงานมีกระบวนในการด าเนินงานเรื่องต่างๆ ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังขาดการจัดเก็บเอกสารหลกัฐาน เช่น 

การผลิตบัณฑิต 

เคม ี
ฟิสิกส ์
จุลชีววิทยา 

ศิลปศาสตร ์

- 

1. อาจารย์ทีมีวุฒิปริญญาเอกและที่

มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวน

น้อย 

2. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ

การก าหนดภาระงานที่เอือ้ให้

อาจารย์มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งใน

ด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทาง

วิชาการ 
3. การก ากับดแูลและบริหาร

หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์โดยก าหนดไว้เป็น

รายบุคคลและน าเสนอแผนฯต่อคณะ โดยเปิดโอกาสให้

อาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาตนเอง  

2. ควรเพิ่มอัตราอาจารย์ให้สอดคลอ้งกับภาระงานโดย

พิจารณาใช้เงินจากแหล่งเงินรายไดข้องสายวิชาและเงิน

สนับสนุนจากโครงการภาคพิเศษ รวมทั้งการเสนอขอ

อัตราก าลังเพิ่มจากมหาวทิยาลัย 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรก ากับดูแลการจัดการ

เรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สังคมศาสตร ์

- 

1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ
การก าหนดภาระงานที่เอือ้ให้
อาจารย์มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. การสร้างหลักสูตรของหน่วยงาน

เอง 

1. ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์โดยก าหนดไว้เป็น
รายบุคคลและน าเสนอแผนฯต่อคณะ โดยเปิดโอกาสให้
อาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาตนเอง  
2. ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรของตนเองเพื่อรองรับความต้องการ
ศึกษาต่อในสาขาสังคมศาสตร์ของนักเรียนในภูมิภาคตะวันตก 
3. ควรเพิ่มอัตราอาจารย์เพิ่มขึ้นใหส้อดคล้องกับภาระงานโดย

พิจารณาจากแหล่งเงินงบประมาณรายได้ของสายวิชาและเงิน

สนับสนุนจากโครงการภาคพิเศษ รวมทั้งเสนอขออัตราก าลัง

เพิ่มจากมหาวทิยาลัย 

บริหารธุรกิจฯ 

- 

1. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ยังมีน้อย 
2. อาจารย์มีภาระงานมากและยังไม่
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
3. การก ากับดแูลและบริหาร

หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่ม โดยการก าหนดไว้เป็นรายบุคคลและน าเสนอแผนฯต่อ
คณะ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์มีสว่นร่วมในการวางแผน
พัฒนาตนเองดว้ย  
2. ควรเพิ่มอัตราอาจารย์ขึ้นให้สอดคล้องกับภาระงานโดย

พิจารณาจากแหล่งเงินงบประมาณรายได้ของสายวิชาและเงิน

สนับสนุนจากโครงการภาคพิเศษ รวมถึงเสนอขออัตราก าลัง

เพิ่มเติม                                                                       

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรก ากับดูแลการจัดการ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
เรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

ส านักงาน
เลขานุการ - - 

1.ควรมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจักษ์และน าผลการ

วิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อ

สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามที่ต้องการพัฒนา 

ส่วนงานจัด
การศึกษา 

- 

1. คณาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการตามเกณฑ์ ของ สกอ.ยังมี

น้อย 

2. การประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ

เรยีนการสอนบางรายวิชาต่ ากวา่ 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5 

3.สัดส่วนนิสิตที่เข้าไปประเมินความ

พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ยังมีน้อย (หลาย

รายวิชามีนิสิตเข้าไปประเมินผลน้อย

กว่าร้อยละ 50) 

4. ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงผลการ

ด าเนินงานในบางตัวบ่งชี ้

1. ควรมีการกระตุ้นการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

ประจ า 

2. ควรมีการกระตุ้นให้นิสิตเห็นความส าคัญในประเมินผล

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนเพือ่จักได้สะทอ้นถึงผลกระทบ

ต่อการเรียนการสอนที่เป็นจริงและ เพื่อน าผลการประเมินมา

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. การค านวณอัตรา FTES ต่อเคร่ืองในการจัดบริการให้นิสิตมี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้สามารถนับรวม Note book และ 

Mobile device ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนใช้ Wifi กับ

มหาวิทยาลัยได้(คู่มือประกันฯ หน้าที่ 46) 

4. ควรจัดเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจสอบให้ชัดเจนและ

ค้นหาง่าย 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ไม่มีการประเมินสายวิชา 

ส่วนงานจัด
การศึกษา 

- 

1. ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างแผน

ยุทธศาสตร์คณะฯกับแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทกุด้าน 

2. การเขียน SAR ไม่สะท้อนผลการ

ด าเนินงานของโครงการจัดต้ังส่วน

งานจัดการศึกษา 

1. ควรน าเสนอความเชือ่มโยงระหวา่งแผนยุทธศาสตร์คณะฯ

กับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตทิุกดา้นในผล

การด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 พร้อม ให้น าเสนอ

แผนพัฒนานิสิตของสโมสรนิสิตด้วย 

2. ควรเขียน SAR ที่ตอบค าถาม 5  W 1 H 

(Who/Why/What /Where/When,/How) ของผลการ

ด าเนินงาน ต่าง ๆ 

3. เอกสารหลักฐานควร 
  3.1 มีการก าหนดมาตรฐานการจัดท าเอกสารโครงการตา่งๆ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  3.2 มีการจัดเรียงล าดับเอกสารหลักฐานที่ง่ายตอ่การสืบค้น 
  3.3 มีตัวอย่างแบบสอบถามในการประเมินโครงการในสรุป
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
เอกสารโครงการตา่งๆ 

4. ควรจัด KM เรื่องการจัดเก็บเอกสารและการเขียนรายการ

หลักฐานใน SAR 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
คณิตศาสตร์ฯ 

- 

1.  งานวิจัยยังมีอยู่น้อย 

2. ขาดกระบวนการในการบูรณาการ

งานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

1. หามาตรการในการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

2. พิจารณาการบูรณาการงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์ 1.  มีเงิน

สนับสนุน

งานวิจัยต่อ

จ านวนอาจารย์

สูง 

2. มีผลงาน 

วิจัยตีพิมพ์

เผยแพร่สูง 

1.  ไม่มีขอ้มูลการน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ที่ได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

2.  เอกสารหลกัฐานบางตัวบ่งชี้ไม่

ชัดเจน เช่น ช่วงเวลาที่รับทุนวิจัย 

(วันที่ลงนามในสัญญารับทุน) ระดับ

คุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 

1.  ควรสร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของ

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

2.  ควรกรอกขอ้มูลตามแบบเก็บขอ้มูลดิบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ตามแบบฟอร์มในรอบปีที่ประเมิน 

เคม ี 1. มีเงิน

สนับสนุน

งานวิจัยต่อ

จ านวนอาจารย์

สูง 

2. มีผลงานวิจัย

ตีพิมพเ์ผยแพร่

สูง 

3. มีผลงาน

วิชาการทีไ่ด้รับ

การรับรอง

คุณภาพสูง 

1. ไม่มีข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ที่ได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

2. เอกสารหลักฐานบางตัวบ่งชีไ้ม่

ชัดเจน เช่น  ช่วงเวลาที่รับทุนวิจัย 

(วันที่ลงนามในสัญญารับทุน, ระดับ

คุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่) 

1. ควรสร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของ

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

2. ควรกรอกขอ้มูลตามแบบเก็บข้อมูลดิบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ตามแบบฟอร์มในรอบปีที่ประเมิน 

ฟิสิกส ์ 1. มีผลงานวิจัย
ตีพิมพเ์ผยแพร่
สูง 

1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวน

อาจารย์ต่ า 

2.  ไม่มีขอ้มูลการน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ที่ได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

3.  เอกสารหลกัฐานบางตัวบ่งชี้ไม่

ชัดเจน เช่น  ช่วงเวลาที่รับทุนวิจัย 

1. ควรกระตุน้ให้อาจารย์เขียนโครงการวิจัยเพือ่ขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัย 

2.  ควรสร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของ

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

3.  ควรกรอกขอ้มูลตามแบบเก็บขอ้มูลดิบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ตามแบบฟอร์มในรอบปีที่ประเมิน 



147 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
(วันที่ลงนามในสัญญารับทุน, ระดับ

คุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่) 

จุลชีววิทยา 1. มีผลงานวิจัย

ตีพิมพเ์ผยแพร่

สูง 

2. มีเงิน

สนับสนุน

งานวิจัยต่อ

จ านวนอาจารย์

สูง 

1.  ไม่มีขอ้มูลการน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ที่ได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

2.  เอกสารหลกัฐานบางตัวบ่งชี้ไม่

ชัดเจน เช่น  ช่วงเวลาที่รับทุนวิจัย 

(วันที่ลงนามในสัญญารับทุน, ระดับ

คุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่) 

1.  ควรสร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของ

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

2.  ควรกรอกขอ้มูลตามแบบเก็บขอ้มูลดิบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ตามแบบฟอร์มในรอบปีที่ประเมิน 

ศิลปศาสตร ์

- 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยยังมีจ านวน
น้อยโดยเฉพาะเงินสนับสนุนจาก
ภายนอก 
2. อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยมีจ านวน

น้อย 

1. สายวิชาควรส่งเสริมให้อาจารย์ในสายท างานวิจัยเพิ่มขึ้น 
2. ควรก าหนดให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเป็น
อาจารย์พีเ่ลี้ยงให้แกอ่าจารย์ที่ยังไมม่ีประสบการณ์วิจัย หรือ
สร้างเครือข่ายในการท างานวิจัยร่วมกับคณะอื่น ๆ หรือ
หน่วยงานภายนอก 
3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยที่สามารถน าเนื้อหามา

บูรณาการกับการเรียนการสอนได ้

สังคมศาสตร ์

- 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยยังมีจ านวน

น้อยโดยเฉพาะเงินสนับสนุนจาก

ภายนอก 

1. ควรมีระบบหรือกลไกในการกระตุ้นให้อาจารย์หาแหล่งเงิน
วิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น เพือ่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย 
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยที่สามารถน าเนื้อหามา

บูรณาการกับการเรียนการสอนได ้

บริหารธุรกิจฯ 1. หน่วยงานให้

ความส าคัญกับ

การท างานวิจัย 

เห็นได้จากเงิน

สนับสนุน

งานวิจัยที่สูงกว่า

เกณฑ์ทีก่ าหนด 

- 

1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยที่สามารถน าเนื้อหามา

บูรณาการกับการเรียนการสอนได ้

ศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยฯ 

1.มีผลงานวิจัยที่

ได้รับการตพีิมพ์

ในปี 2553  สูง

ในระดับ 4.23 

จากคะแนน 5 

1.ข้อมูลทุนวิจัยไม่สะทอ้น เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1. ควรวางแนวทาง ขั้นตอนและหลกัเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจและ

น าไปใช้ประโยชน์ได้เร็วจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน โดย

ผ่านสื่อต่างๆอย่างเป็นระบบ(วางแผนประชาสัมพันธ์ให้
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย) รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ฯ , การ

จดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร 

2. ควรมีข้อมูลทุนวิจัยเพิ่มเติมดังน้ี 

  จ านวนปีที่ได้รับเงินทุนวิจัย 

  การแบ่งสัดส่วนจ านวนเงินกรณีมีผู้วิจัยหลายคณะวิชา /
สถาบัน /หลายคน 

  ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่ให้ทุน 
3. ฐานข้อมูลบุคลากรควรแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

4. ในแบบเก็บข้อมูลดิบ บทความวจัิยที่ได้รับการตพีิมพ์ตามตัว

บ่งชี้ที่ 4.4 ของ สมศ. ชื่อบทความล าดับที่ 9 และล าดับที่ 43 

ควรระบุวันเดือนปีที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความในล าดับที่ 40  และ 

41 เป็นการพิมพ์ซ้ า บทความที่ 38 และ 40 เป็นบทความเร่ือง

เดียวกันสามารถนับรายชื่อบทความได้เพียงชือ่เดียว 

5. ในแบบเก็บข้อมูลดิบ ตัวบ่งชี้ 4.4 ควรแยกรายชือ่บทความ

ตามกลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่ม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน่ืองจากหลกัเกณฑ์

ในการคิดคะแนนต่างกัน 

6. ควรรายงานรายชื่อบทความทีไ่ดรั้บการตีพิมพ์และเผยแพร่

ย้อนหลัง  3 ปีจนถึงปีปฏิทินที่รับการประเมิน 

7. ควรมีหลักฐานการรับรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง (รายชื่อ

งานวิจัยที่น ามาเสนอในหลักฐานเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์

งานวิจัยเท่านั้น) 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 
ไม่มีการประเมินสายวิชา 

ศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยฯ 

- - 

1. ควรมีการประเมินถึงประโยชน์และผลกระทบการให้บริการ

วิชาการและน าผลไปวางแผน พัฒนา เพื่อใหก้ารบริการ

วิชาการสอดคลอ้งกับความต้องการของผู้รับบริการ และเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 

2. ควรมีการบูรณาการงานบริการวชิาการและงานวิจัยเพื่อ

เพิ่มคุณภาพการให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

3. ควรมีการประเมินผลส าเร็จของการให้บริการทางสังคม เช่น 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การประเมินก่อน – หลังรับบริการวิชาการ และหรือก าหนด

ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานเพิ่มเติมจากประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการ 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ไม่มีการประเมินสายวิชา 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- - 

1. ควรก าหนดตัวชี้วัดค่าคะแนนที่วดัผลส าเร็จของการ

ประเมินผลการจัดท ากิจกรรมท านุบ ารุงฯการบูรณาการกับ

การเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต เชน่ ผลการประเมินก่อนและ

หลังการเขา้ร่วมกิจกรรมและก าหนดเกณฑ์ค่าคะแนนที่จะ

วัดผลส าเร็จ 

2. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของคณะฯ 

แต่ส านักงานเลขานุการไดก้ าหนดไว้ในภารกิจรอง ด้านการ

สนับสนุน จึงเสนอว่าส านักงานเลขานุการควรก าหนดระบบ

และกลไกดา้นการสนับสนุน มากกว่าการเป็นหน่วยงานหลัก

ในการด าเนินการ โดยเฉพาะการบูรณาการเข้ากับการเรียน

การสอน และกิจกรรมนิสิต เช่นด้านการประสานงาน การ

รวบรวมข้อมูล 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
คณิตศาสตร์ฯ 

- 

1. ขาดการวางแผนกลยุทธข์องสาย

วิชา 

2. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และ

ทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และดา้น

การวิจัยอย่างชัดเจน 

1. ควรมีการระดมสมองบุคลากร เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของ

สาขาวิชา เพือ่พัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานเรียนรู้ 

2. ควรจัดท าแผนการพฒันาบุคลากรในแต่ละกลุ่ม เพื่อเสริม

ความแข็งแกร่งในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์ 

- 

1. ขาดการก าหนดประเด็นความรู้

และกลุ่มเปูาหมาย เพื่อการจัดการ

ความรู้ในการพัฒนาหน่วยงานด้าน

การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

1.   ควรมีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   
เคม ี
ฟิสิกส ์
จุลชีววิทยา 

ศิลปศาสตร ์ 1. 

คณะกรรมการ

บริหารสายวิชา

หน่วยงานมีการ

ประเมินตนเอง 

- 

1. ควรแสดงหลักฐานของการน าการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารสายวชิาเข้ามาใช้ เช่น ก าหนดไว้ในแผนงาน
ในปีต่อๆ ไป และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมเมื่อมีการ
ด าเนินการ 
2. ควรพัฒนาการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ 

โดยมีการก าหนดประเด็นความรู้ กลุ่มเปูาหมาย มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงผู้มีทกัษะ/ประสบการณ์ภับ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการจัดเก็บและเผยแพร่องค์

ความรู้เป็นลายลักษณ์อกัษรเพือ่ให้มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ไดท้ั้ง

ในระดับหน่วยงาน ระดับคณะและระดับสถาบัน 

สังคมศาสตร ์

- - 

1. ควรก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานประเมิน
ตนเองไว้ในแผนงานในปีต่อๆ ไป และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมเมื่อมีการด าเนินการ 
2. ควรพัฒนาการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ 

โดยมีการก าหนดประเด็นความรู้ กลุ่มเปูาหมาย มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงผู้มีทกัษะ/ประสบการณ์ภับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการจัดเก็บและเผยแพร่องค์

ความรู้เป็นลายลักษณ์อกัษรเพือ่ให้มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ไดท้ั้ง

ในระดับหน่วยงาน ระดับคณะและระดับสถาบัน 

บริหารธุรกิจฯ 1. การ

ด าเนินงานที่มี

กระบวนการที่ด ี

1. ควรก าหนดให้คณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานประเมินตนเองไว้ใน

แผนงานในปีต่อๆ ไป และบันทกึไว้

ในรายงานการประชุมเมื่อมีการ

ด าเนินการ 

1. ควรพัฒนาการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ 

โดยมีการก าหนดประเด็นความรู้ กลุ่มเปูาหมาย มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงผู้มีทกัษะ/ประสบการณ์ภับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการจัดเก็บและเผยแพร่องค์

ความรู้เป็นลายลักษณ์อกัษรเพือ่ให้มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ไดท้ั้ง

ในระดับหน่วยงาน ระดับคณะและระดับสถาบัน 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- - 

1.ควรมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ า สนล. 

ตามเกณฑท์ี่ก าหนดล่วงหน้า 

2. ควรปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมายให้ครบถ้วน (ขาด 5 

ส.) 

3. ควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ของหัวหน้างาน /หัวหน้าหน่วย เพือ่ให้ทราบผลส าเร็จรวมถึง

ปัญหาอุปสรรคทีไ่ม่สามารถด าเนินได้อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

4. ควรมีการประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน เพื่อรับทราบ

ปัญหา/อุปสรรค/การสื่อสาร / การมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. ควรมีการก าหนดประเด็นความรู้ / เปูาหมายการจัดความรู้

ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจหลักของ สนล. เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และหน่วยงานตามนโยบาย 

6. ควรมีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน

ภายในและระหว่างหน่วยงาน 

7. ควรมีการรวบรวมความรู้จากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การเผยแพร่ ให้เป็นลายลักษณ์อกัษร ให้บุคลากรได้รับทราบ

และใช้แนวปฏิบัต ิ

8. ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

ส านักงานอัตโนมัติมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบ

ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

9. ควรมีการประเมินความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์

ของ สนล. เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถน ามาวางแผนการจัดการ 

และควบคุม เพื่อลดจุดอ่อนในการด าเนินงานของ สนล. เช่น

ด้านการเงิน พัสดุ บุคลากร 

ศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยฯ 

- 

1. มีโครงสร้างองค์กร /โครงสร้าง

การบริหารงานฯ ไม่ชัดเจน 

1. ควรเขียนโครงสร้างองค์กร /โครงสร้างการบริหารให้มีความ
ชัดเจนตามภารกิจที่ก าหนด 
2. ไม่พบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ จึงไม่ทราบ
หน้าที่ของกรรมการฯ 
3. ควรมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์ตาม

เกณฑ์ทีก่ าหนดลว่งหน้า 

4. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการทั้ง

ด้านส่งเสริมงานวิจัยและด้านการบริการวิชาการ เสนอ

ผู้บริหารและบุคลากรโดยเฉพาะสายวิชาการ เพือ่ให้ทราบ

ความกา้วหน้าในการสนับสนุนทั้ง  2 ภารกิจหลักที่ส่งผลตอ่

การยกระดับผลการด าเนินงานระดบัคณะและทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 

5. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าของ ศสวท.ด้วย สนับสนุน

การปฏิบัติงานของศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพของบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

6. ควรมีกลไกการจัดการความรู้ใหค้รบถ้วนรวมถึงก าหนด

ประเด็นความรู้ โดยเฉพาะดา้นการสนับสนุนการวิจัยและ

บริการวิชาการ การก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนา

และให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

ส่วนงานจัด
การศึกษา 

- 

1. ไม่พบค าสั่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร/ด าเนินการ/
ผู้บริหารส่วนงานจัดการ 

2. ไม่พบระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของการ

พัฒนาบุคลากรและพัฒนาสว่นงาน

จัดการศึกษา 

1. ควรมีแผนการจัดการความรู้ ก าหนดประเด็นความรู้  

กลุ่มเปูาหมาย เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และควรด าเนินการ

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพือ่ความส าเร็จของการพฒันาบุคลากร

และพัฒนาส่วนงานจัดการศึกษา 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
คณิตศาสตร์ฯ 

- 

1. ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2. ขาดการจัดท ารายงานการเงินและ

การวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 

1. พิจารณาจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงิน 

2. พิจารณาจัดท ารายงานการเงินและการวิเคราะห์ให้เป็น

ระบบ 

คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์ 

- 

1. ข้อมูลจากเอกสารหลกัฐาน ไม่

สอดคล้องกับตวับ่งชี้ จึงท าให้มองไม่

เห็นภาพว่ามกีารด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี ้

1. ไม่ควรประเมินตัวบ่งชี้น้ีกับหน่วยงานย่อย ควรให้หน่วยงาน

สรุปข้อมูลรายรับ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้

จ าแนกตามหมวดต่างๆ ให้ชัดเจน และน าไปรายงานไว้ในบทที่ 

1 

เคม ี
ฟิสิกส ์
จุลชีววิทยา 

ศิลปศาสตร ์

- - 

1. ควรแสดงหลักฐานการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงินซ่ึง

ด าเนินการโดยคณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งท าหน้าที่

วิเคราะห์ทรัพยากร แหล่งที่มาของเงินและการใช้ รวมถึงการ

จัดหาระดมทุนเพื่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์

สังคมศาสตร ์

บริหารธุรกิจฯ 1. ธรรมชาติ

ของสายวิชาเอื้อ

ต่อการจัดการ

ระบบการเงิน 

ท าให้มี

กระบวนการ

ด้านการบริหาร

จัดการการเงินที่

ดี 

- - 

ส านักงาน
เลขานุการ - - 

1. ควรมีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายและสถานภาพทางการเงนิ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คณิตศาสตร์ฯ - - 

1. ควรปรับให้หลักฐานและตัวบ่งชีม้ีความสอดคลอ้งกัน 
คอมพิวเตอร ์
วิทยาศาสตร์ 

- 

1.  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงานน้อย 

2. มีการด าเนินงานตามแผนพฒันา
ปรับปรุงไม่ถึงร้อยละ 80 ของแผน 

1. ควรจัดโครงการจัดการความรู้เกีย่วกับการประกันคุณภาพ

ในด้านต่างๆ เช่น ตัวบ่งชี้  การจัดท า SAR การจัดท า

แผนพัฒนาปรับปรุง เป็นต้น 

2. ควรน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาใส่ใน

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ เพือ่จะได้มีการด าเนินการ

ตามทีก่ าหนดไว ้

เคม ี 1.  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงานน้อย 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
2. ไม่มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง  

ฟิสิกส ์ 1.  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงานน้อย 

2. ควรระบุผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงให้ชัดเจนว่า

โครงการใดด าเนินการแล้วใส่ 2 อยู่

ระหว่างด าเนินการใส่ 1 ยังไมไ่ด้

ด าเนินการใส่ 0 

จุลชีววิทยา 1.  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงานน้อย 

2. มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค 02) 
ไม่สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.01)  

ศิลปศาสตร ์

- 

1. ความตระหนักและการให้

ความส าคัญต่อระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพทีส่่งผลต่อการพัฒนา

องค์กร 

- 
สังคมศาสตร ์

บริหารธุรกิจฯ 
- - 

1. หน่วยงานมีศักยภาพในการด าเนินงานสูง สามารถพัฒนา

ระบบและกลไกงานด้านประกันคุณภาพให้สมบูรณ์ได้   

ส านักงาน
เลขานุการ - - 

1. ควรมีการด าเนินการตามแผนพฒันาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน เพื่อใหก้ารประเมินคุณภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยฯ - - 

1. ควรมีการด าเนินการตามแผนพฒันาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน เพื่อใหก้ารประเมินคุณภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ส่วนงานจัด
การศึกษา 

- 

1. ไม่พบขอ้มูลแผนพัฒนาและ

ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน (สปค.01) 

และการรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาและปรับปรุง (สปค.

02) 

1. ควรท าความเข้าใจ ในการใช้ระบบประกันคุณภาพเป็น

กลไกในการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

จัดต้ัง 
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บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 
2552 เมื่อวันที่ 1-2 นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 34 โครงการ/กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 
20 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 9 โครงการ/กิจกรรม 
ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

1) จัดอบรมเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
3) โครงการระบบบริหารคุณภาพส าหรับผู้บริหารเบื้องต้น 
4) โครงการอบรมผู้ตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับ SME 
5) โครงการเก็บข้อมูลและผลส ารวจงานบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
6) จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
7) โครงการสัมมนาผู้บริหาร 
8) โครงการ พัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
9) จัดให้มีการรายงานผลข้อสนเทศ ข้อเสนอแนะบน Website ของคณะ 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้ง 9 โครงการ เนื่องจากอยู่ในแผนงบประมาณ 2554 ซึ่งขณะนี้ยังไม่หมด
ปีงบประมาณ คาดว่าจะด าเนินการในช่วงเวลาที่เหลือ 
  
รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รายงาน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2553 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.1 ผู้
ก ากับดูแล

8.2 
ผู้ปฏิบัติง

าน

บทสรปุผู้บรหิาร
 คณาจารย์ยังคงมีภาระการ
สอนมากและยังไม่สมดุลกับ
พนัธกิจอื่น ซ่ึงเปน็ปญัหา
ต่อเนื่องจากปทีี่ผ่านมา

ควรใหค้วามส าคัญกับข้อเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อใช้
การพฒันาปรับปรุงของคณะอย่างเปน็
รูปธรรม โดยเฉพาะควรเพิ่มจ านวนนิสิต
ระดับบณัฑิตศึกษา เพื่อใหส้อดคล้องกับ
การเปน็มหาวทิยาลัยวจิัยและวางแผน
ปรับลดจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี
อย่างรอบคอบ

เปน็นโยบายของ มก. ที่ยังใหค้ณะ
ในวทิยาเขตสามารถเพิ่มจ านวน
นิสิตในระดับปริญญาตรีได้ เพื่อให้
มีหลักสูตรที่หลากหลายสาขา 
ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์จึงยังไม่มีแผนที่จะ
ปรับลดจ านวนนิสิตระดับปริญญา
ตรี แต่จะเร่งด าเนินการเปดิสอน
ระดับบณัฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
1. การประเมิน KPI เพื่อ
แสดงผลการด าเนินงานในการ
ประเมินคุณภาพประจ าปี
ตามที่คณะฯรายงานไม่
สามารถพฒันาคณะใหมุ้่งสู่
วสัิยทศัน์ที่ก าหนดไวไ้ด้

1. ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธข์องคณะฯ ที่มีการก าหนด KPI 
ซ่ึงสามารถก ากับการพฒันาคณะใหมุ้่งสู่
วสัิยทศัน์ที่ผู้บริหารต้องการ รวมทั้ง
แสดงผลการด าเนินงานในการประเมิน
คุณภาพประจ าป ีรวมทั้งควรมีการน า
ผลการประเมินตามตัวบง่ชี้และผลการ
วเิคราะหม์าปรับปรุงกลยุ

 - ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ

โครงการสัมมนาผู้บริหาร
ประจ าป ี2553

 - ทบทวนวสัิยทศัน์
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์
 - ก าหนดตัวชี้วดัและ
เปา้หมาย

มีแผนยุทธศาสตร์ที่
สามารถพฒันาคณะให้
มุ่งสู่วสัิยทศัน์ได้

คณบดี รอง
คณบดี/
ผู้ช่วย

คณบดี/
หวัหน้า
หน่วย
งาน

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคลอ้งกับโครงการ

5. ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

6. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปงีบประมาณ 2554
7. 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

1. จดุที่ควรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง
4. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
(กลยทุธ์)

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคลอ้งกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

 



๑๕๘ 
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8.1 ผู้
ก ากับดูแล

8.2 
ผู้ปฏิบัติง

าน

2. ขาดการท าแผนที่ทกุสาย
วชิามีส่วนร่วมและ
วางเปา้หมายการพฒันา
องค์กรร่วมกัน

2. คณะฯ ควรวางเปา้หมายหรือวาง
ต าแหน่ง (positioning) ของคณะฯ 
และจัดท าแผนโดยใหท้กุสายวชิามีส่วน
ร่วมเพื่อใหเ้กิดการพฒันาร่วมกัน โดย
อาจจัดท าเปน็แผนระยะยาว ระยะ
กลางและระยะส้ัน

โครงการสัมมทฐิิบคุลากร 
คร้ังที่ 2/2553

เชิญหวัหน้าสายวชิา/
ประธานโครงการจัดต้ัง
ร่วมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ
แล้วจัดท าประชา
พจิารณ์จากบคุลากร
ทั้งหมดและถ่ายทอด
ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมาย
สู่สายวชิา/โครงการจัดต้ัง

บคุลากรมีส่วนรว่มใน
การจัดท าแผนยุทธ 
ศาสตร์

คณบดี รอง
คณบดี
ฝ่าย
วาง

แผนฯ

3. หน่วยงานระดับย่อย ยัง
ขาดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

3. หน่วยงานระดับย่อย ควรจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับคณะและ
มหาวทิยาลัย

แจ้งใหห้น่วยงานภายใน
คณะจัดท าแผนของ
ตนเองซ่ึงสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ทกุหน่วยงานมีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์

คณบดี รอง
คณบดี
ฝ่าย
วาง

แผนฯ

องค์ประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน
1. ยังมีนิสิตระดับ
บณัฑิตศึกษาน้อย

1. ควรเพิ่มจ านวนนิสิตระดับ
บณัฑิตศึกษา เพื่อใหส้อดคล้องกับการ
เปน็มหาวทิยาลัยวจิัยและวางแผนปรับ
ลดจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีอย่าง
รอบคอบ

เช่นเดียวกับบทสรุปผู้บริหาร คือ 
มีแผนที่จะเพิ่มจ านวนนิสิตระดับ
บณัฑิตศึกษา

2. มีการท างานวจิัยในชั้น
เรียนน้อย

2. ควรใหค้วามส าคัญและกระตุ้นการ
ท างานวจิัยในชั้นเรียน เช่น การ
ประกวดผลงานวจิัยในชั้นเรียน

ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ

1.โครงการสนับสนุนการ
ท าวจิัยเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน

1.1 ใหค้วามรู้ในการท า
วจิัยเพื่อพฒันาการเรียน
การสอน
1.2 ใหท้นุสนับสนุนการ
ท าวจิัย เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน

1.1 จ านวนผู้เข้าร่วม

1.2 จ านวน
โครงการวจิัยเพื่อ
พฒันาการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกวา่ 1 
ชิ้นงาน

คณบดี รอง
คณบดี
ฝ่ายวชิา

การ

7. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ
5. ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

6. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปงีบประมาณ 2554

1. จดุที่ควรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง
4. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
(กลยทุธ์)

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคลอ้งกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคลอ้งกับโครงการ
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8.1 ผู้
ก ากับดูแล

8.2 
ผู้ปฏิบัติง

าน

3. มีหลักสูตรที่คณะเปน็
เจ้าของน้อย

3. ควรสร้างหลักสูตรเปน็ของตัวเอง 
เพื่อง่ายต่อการปรับปรุงและให้
สอดคล้องต่อการด าเนินงาน

พฒันาหลักสูตรของ
คณะเพิ่มขึ้น

1. โครงการสร้างหลักสูตร
ที่บรูณาการระหวา่งสาขา

มีหลักสูตรที่บรูณาการ
ระหวา่งสาขา ไม่น้อย
กวา่ 1 หลักสูตร

รอง
คณบดี
ฝ่าย

วชิาการ

หวัหน้า
สาย
วชิา/
ประ
ธาน
หลัก
สูตร

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
1. มีกิจกรรมวชิาการและ
วชิาชีพแก่ศิษย์เก่าน้อย

1. ควรใหค้วามส าคัญและจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ทางวชิาการและ
วชิาชีพใหแ้ก่ศิษย์เก่าเพิ่มมากขื้น

 - ประชาสัมพนัธใ์หศิ้ษย์
เก่าเข้าร่วมโครงการ
บริการวชิาการของ 
ศสวท.

1.โครงการอบรมระบบ
มาตรฐาน ISO 9001, ISO
 14001 เพื่อการบริหาร
เบื้องต้น
 2.โครงการฝึกอบรมการ
ดูแลและซ่อมแซม
คอมพวิเตอร์เบื้องต้น

 - ศิษย์เก่าได้รับความรู้
และมีความพงึพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการฯ 
เฉล่ียไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 3.5

10000      
               
         
10,000

รอง
คณบดี
ฝ่าย

กิจการ
นิสิต

ศสวท./
ฝ่าย

กิจการ
นิสิต

2. ขาดการส่ือสารหรือให้
ความส าคัญกับศิษย์เก่า

2. ควรส่ือสารหรือใหค้วามส าคัญกับ
ศิษย์เก่า เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่งคณะและศิษย์เก่า

ปจัจุบนัคณะฯมีการส่ือสารกับศิษย์
เก่าหลายช่องทาง ดังนี้
1. โครงการคืนสู่เหย้า
2. Faccbock
3. จุลสารออนไลน์ ซ่ึงสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่หน้า Website 
ของคณะฯ

1.  พฒันาปรับปรุง 
Website  ฝ่าย
กิจการนิสิตใหเ้ปน็
ปจัจุบนั
2. เพิ่มช่องทางการ
ส่ือสาร

 - 1. ปรับปรุง Website  
ฝ่ายกิจการนิสิต

2. จัดส่งจุลสารทาง 
E-mail หรือ ไปรษณีย์

มีการส่ือสารและสร้าง
ความสัมพนัธก์ับสิต
เก่ามากขึ้น

รอง
คณบดี
ฝ่าย

กิจการ
นิสิต

อ.ดร.
บญุเดช
  เบกิฟา้

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ผลงานวชิาการที่ได้รับการจด
ลิขสิทธิห์รือรับรองคุณภาพยัง
มีจ านวนน้อย

ควรใหค้วามส าคัญกับการจดลิขสิทธิ์
หรือรับรองคุณภาพผลงานวชิาการมาก
ยิ่งขึ้น โดยท าความเข้าใจกับเจ้าของ
ผลงานใหข้อจดลิขสิทธิผ์ลงานเพิ่มขึ้น 
อาทเิอกสารค าสอนหรือหนังสือคู่มือ
ปฏบิติัการ

คณะใหค้วามส าคัญกับการจด
สิทธบิตัรและอนุสิทธบิตัรจาก
ผลงานวจิัย โดยใหร้างวลัแก่ผู้มี
ผลงานดังกล่าว ส่วนในเร่ืองของ
การจดลิขสิทธิห์รือรับรองคุณภาพ
ผลงานวชิาการ จะพยายามสร้าง
ระบบและกลไกใหม้ีผลงาน
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
จดสิทธบิตัร/อนุ
สิทธบิตัรและลิขสิทธิ ์
แก่ผู้เกี่ยวข้อง

โครงการ พฒันาบคุลากร
ที่มีการวเิคราะหข์้อมูลเชิง
ประจักษ์

1. จัดอบรมเกี่ยวกับการ
จดสิทธบิตัร/อนุสิทธบิตัร

2. จัดใหม้ีผู้รับผิดชอบใน
การใหข้้อมูลและอ านวย
ความสะดวกในการ
ด าเนินการจดสิทธบิตัร/
อนุสิทธบิตัร

จ านวนผลงานทาง
วชิาการที่ได้รับการจด
ลิขสิทธิห์รือรับรอง
คุณภาพ

คณบดี รอง
คณบดี
ฝ่าย
วจิัย/

ฝ่ายวชิา
การ

8. ผู้รับผิดชอบ

1. จดุที่ควรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง
4. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
(กลยทุธ์)

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคลอ้งกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคลอ้งกับโครงการ

5. ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

6. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปงีบประมาณ 2554
7. 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
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8.1 ผู้
ก ากับดูแล

8.2 
ผู้ปฏิบัติง

าน

องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สังคม
1. ขาดการจัดท าแผนบรูณา
การและเชื่อมโยงการบริการ
วชิาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน การวจิัยหรือท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมอย่างเปน็
รูปธรรม

1. ควรมีการจัดท าแผนบรูณาการและ
เชื่อมโยงการบริการวชิาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน การวจิัยหรือท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมอย่างเปน็รูปธรรม 
เพื่อใหส้ามารถน าความรู้จากการ
ใหบ้ริการวชิาการไปต่อยอดได้

จัดท าแผนงานเพื่อ
บรูณาการระหวา่ง
การบริการวชิาการ
กับการเรียนการสอน
และหรือการวจิัย

1. โครงการระบบบริหาร
คุณภาพส าหรับผู้บริหาร
เบื้องต้น
2. โครงการอบรมผู้ตรวจ
ติดตามด้านส่ิงแวดล้อม
ส าหรับ SME

น าข้อเสนอหรือ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การจัดอบรมไปใช้ในการ
เรียนการสอนและหรือ
การวจิัย

มีการบรูณาการ การ
บริการวชิาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอนและหรือการวจิัย

รอง
คณบดี
ฝ่ายวจิัย

และ
บณัฑิต 
ศึกษา

ฝ่าย
บริการ
วชิา
การ 

ศูนย์ ฯ

2. ขาดข้อมูลที่แสดงใหเ้หน็วา่
มีการน าผลส ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบริการในทกุ
โครงการไปปรับปรุงการ
ใหบ้ริการ

2. ควรมีการน าผลการประเมินความพงึ
พอใจไปปรับปรุงการใหบ้ริการวชิาการ

บริหารจัดการโดยมี
การน าผลส ารวจ
ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการมาใช้ใน
การปรับปรุงทกุ
โครงการ

โครงการเก็บข้อมูลและผล
ส ารวจงานบริการวชิาการ

 จัดท าฐานข้อมูลของผล
ส ารวจความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการโครงการ
บริการวชิาการใหเ้ปน็
ระบบ

มีการน าผลการส ารวจ
ความพงึพอใจไป
ปรับปรุงการใหบ้ริการ
อย่างต่อเนื่อง

รอง
คณบดี
ฝ่ายวจิัย

และ
บณัฑิต 
ศึกษา

ฝ่าย
บริการ
วชิา
การ 

ศูนย์ ฯ

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม
ขาดการมีส่วนร่วมของนิสิตใน
บางกิจกรรมหรือโครงการใน
การอนุรักษ ์พฒันาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วฒันธรรม

ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการในการ
อนุรักษ ์พฒันาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
 ศิลปะและวฒันธรรมที่เน้นการมีส่วน
ร่วมหรือเน้นการด าเนินงานโดยนิสิต 
เพื่อการปลูกฝัง/พฒันานิสิตตาม
เจตนารมณ์ของตัวบง่ชี้

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ส่วนใหญ่มีนิสิตเข้าร่วมอยู่แล้ว แต่
โครงการที่นิสิตเปน็ผู้ด าเนินการยัง
ไม่มี

ส่งเสริมใหน้ิสิตจัด
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

จ านวนโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมที่
จัดโดยนิสิต

10,000.00 อาจารย์
ที่

ปรึกษา
สโมสร
นิสิต

สโมสร
นิสิต

5. ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

6. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปงีบประมาณ 2554
7. 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

1. จดุที่ควรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง
4. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
(กลยทุธ์)

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคลอ้งกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคลอ้งกับโครงการ
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8.2 
ผู้ปฏิบัติง

าน

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและจัดการ
1.ขาดการก าหนดหวัข้อการ
จัดการความรู้เพื่อน าไป
พฒันาการเรียนการสอนและ
วจิัย

1.ควรมีการก าหนดหวัข้อการจัดการ
ความรู้เพื่อน าไปพฒันาการเรียนการ
สอนและวจิัย ตลอดจนแผนการจัดการ
ความรู้ที่ระบรุะยะเวลา ผู้รับผิดชอบ KPI
 ของแผนที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิใ์นการน าพา
องค์กรสู่องค์การแหง่การเรียนรู้ใหเ้พิ่ม
มากขึ้น

1. ต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้
2. ก าหนดหวัข้อการ
จัดการความรู้
3. จัดท าแผนการ
จัดการความรู้

มีการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
และวจิัย ไม่น้อยกวา่ 1
 หวัข้อ

คณบดี คณะ
กรรม
การ
การ

จัดการ
ความรู้

2.ขาดการท าแผนบริหารความ
เส่ียงใหค้รอบคลุมภารกิจด้าน
อื่นที่นอกเหนือจากด้านการเงิน

2.ควรจัดท าแผนบริหารความเส่ียงให้
ครอบคลุมด้านอื่นที่นอกเหนือจากด้าน
การเงิน อาท ิความเส่ียงเร่ืองการ
บริหารหลักสูตรบณัฑิตศึกษาที่ไม่
สามารถรับนักศึกษาได้ตามเปา้หมาย  
ความเส่ียงเร่ืองการมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น
จากคณะที่ต้องใหบ้ริการสอนในวทิยา
เขตก าแพงแสน

1. จัดท าแผนบริหาร
หลักสูตรบณัฑิตศึกษา
ใหรั้บนิสิตได้ตาม
เปา้หมาย
2. จัดท าแผนการ
ใหบ้ริการสอนในวทิยา
เขตใหม้ีประสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น

1.1 ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้
เปน็ที่สนใจ
2.1 แผนสร้างอาคาร
ปฏบิติัการวจิัย
วทิยาศาสตร์

รอง
คณบดี
ฝ่ายวจิัย

และ
บณัฑิต
ศึกษา
คณบดี

ประธาน
หลัก
สูตร

รอง
คณบดี
ฝ่าย

บริหาร

3.ขาดแผนพฒันาผู้บริหาร 3.ควรจัดท าแผนพฒันาผู้บริหาร เพื่อ
การเตรียมพร้อมบคุลากรที่มีโอกาสจะ
เปน็ผู้บริหาร สร้างผู้บริหารในอนาคต 
รวมทั้งสร้างทมีหรือการท างานเปน็ทมี

จัดโครงการอบรมให้
ความรู้กับผู้บริหาร/
บคุลากรที่จะเปน็
ผู้บริหาร

1.โครงการพฒันาผู้บริหาร
2.โครงการสัมนาผู้บริหาร

1. จัดอบรมผู้บริหาร
ระดับต้น                   
 2. จัดสัมมนาผู้บริหาร
ประจ าป ี2554

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 20 คน
ผู้บริหารเข้าร่วมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

80,000.00

50,000.00

รอง
คณบดี
ฝ่าย

บริหาร

ฝ่าย
บริหาร

4.ขาดแผนการพฒันาคุณวฒิุ
ของสายวชิาการและสาย
สนับสนุน

4.ควรจัดท าแผนการพฒันาคุณวฒิุของ
สายวชิาการและสายสนับสนุน

จัดท าแผนพฒันา
บคุลากรทั้งด้าน
คุณวฒิุและต าแหน่ง
ทางวชิาการ

โครงการ พฒันาบคุลากร
ที่มีการวเิคราะหข์้อมูลเชิง
ประจักษ์

1. โครงการพฒันา
อาจารย์ 
2. โครงการพฒันา
บคุลากรสายสนับสนุน

มีแผนพฒันาอาจารย์
และบคุลากรสาย
สนับสนุน

คณบดี รอง
คณบดี
ฝ่าย
วชิา 
การ/
ฝ่าย

บริหาร

5. ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

8. ผู้รับผิดชอบ
7. 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

6. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปงีบประมาณ 2554

1. จดุที่ควรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง
4. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
(กลยทุธ์)

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคลอ้งกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคลอ้งกับโครงการ
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8.1 ผู้
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ผู้ปฏิบัติง

าน

5.ขาดการด าเนินการอย่างเปน็
ระบบต่อข้อสนเทศที่ได้จาก
บคุคลภายนอก

5.ควรจัดระบบในการจัดการต่อ
ข้อสนเทศ ข้อเสนอแนะ หรือค าติชม
จากบคุคลภายนอก เช่นนอกเหนือจาก
ระบผูุ้รับผิดชอบ ควรมีการระบวุธิกีาร
ด าเนินการ ไม่วา่จะเปน็การน าเข้าสู่ที่
ประชุมผู้บริหารเพื่อพจิารณา และ
รายงานผลต่อสาธารณะ หรือรายงาน
ผลกลับไปยังผู้ที่ใหข้้อสนเทศนั้น ๆ ใน
เวลาที่คณะได้ก าหนดไว ้ตลอดจนควร
จัดใหม้ีที่ปรึกษาภาคประชาชนที่มาจาก
องค์กร หรือศิษย์เก่าเพิ่มเติมจากที่มีอยู่
เพื่อใหไ้ด้ประโยชน์สูงสุดแก่คณะฯ

คณะมีการน าข้อสนเทศ 
ข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดการ 
แต่ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังผู้ที่
เสนอหรือรายงานผลต่อสาธารณะ
 และยังไม่มีที่ปรึกษาจากภาค
ประชาชนที่มาจากองค์กรหรือศิษย์
เก่า

1. จัดใหม้ีการ
รายงานผลกลับไปยัง
ผู้ที่เสนอหรือรายงาน
ผลต่อสาธารณะ
2. ด าเนินการหาที่
ปรึกษาจากภาค
ประชาชนที่มาจาก
องค์กรหรือศิษย์เก่า

1. จัดใหม้ีการรายงาน
ผลข้อสนเทศ 
ข้อเสนอแนะบน 
Website ของคณะ

2.ด าเนินการหาที่ปรึกษา
จากภาคประชาชนที่มา
จากองค์กรหรือศิษย์เก่า

คณบดี รอง
คณบดี
ฝ่าย

บริหาร

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ
ขาดการวเิคราะหส์ถานภาพ
ทางการเงินเสนอผู้บริหาร

ควรวเิคราะหส์ถานภาพทางการเงิน
เสนอผู้บริหารพจิารณาใหเ้กิดการใช้
งบประมาณอย่างเต็มประสิทธภิาพ

ยังไม่มีข้อมูลการเงินที่เปน็ปจัจุบนั 
เพื่อวเิคราะหส์ถานะภาพทาง
การเงินได้อย่างมีประสิทธภิาพ

จัดท าฐานข้อมูล
การเงิน

โครงการ พฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ

พฒันาระบบสารสนเทศ
ด้านการเงิน

มีฐานข้อมูลด้าน
การเงิน เพื่อวเิคราะห์
สถานภาพทางการเงิน
เสนอผู้บริหาร

รอง
คณบดี
ฝ่าย

บริหาร

1. จดุที่ควรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง
4. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
(กลยทุธ์)

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคลอ้งกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคลอ้งกับโครงการ

5. ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

6. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปงีบประมาณ 2554
7. 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ
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8.1 ผู้
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8.2 
ผู้ปฏิบัติง
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
1. ขาดระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการ
ท างานด้านการประกันคุณภาพ

1. ควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อการเก็บ
ข้อมูลและเรียกหาข้อมูลเพื่อผ่อนปรน
ภาระงานใหก้ับทั้งอาจารย์และบคุลากร
ที่รับผิดชอบ โดยใช้จุดเด่นของคณะวชิา
ที่มีบคุลากร หรืออาจารย์ที่สอนใน
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้จัดท า
นวตักรรมในด้านนี้

คณะได้ด าเนินการเร่ิมโครงการ
จัดท าฐานข้อมูลเพื่อประกัน
คุณภาพ โดยมีอาจารย์
ประเสริฐศักด์ิ  อู่อรุณ เปน็หวัหน้า
โครงการ แต่ขณะนี้อาจารย์ได้ลา
ศึกษาต่อจึงท าใหก้ารด าเนินงาน
ชะงักไป

แสวงหาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถมา
ด าเนินการต่อ

โครงการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
และการประกันคุณภาพ

พฒันาฐานข้อมูลได้ไม่
น้อยกวา่ 3 ด้าน

250,000.00 คณบดี/
รอง

คณบดี

หน่วย
สารสนเ

ทศ

2. จากการสัมภาษณ์นิสิต
พบวา่ยังขาดการใช้ระบบ
ประกันคุณภาพกับกิจกรรม
นิสิต โดยเฉพาะสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ือง PDCA

2. ควรใหค้วามส าคัญในการใช้ระบบ
ประกันคุณภาพกับกิจกรรมนิสิต 
โดยเฉพาะสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ือง PDCA

ที่ผ่านมาเปน็การใหค้วามรู้แก่นิสิต
ที่ท างานสโมสรนิสิต และก ากับ
ดูแลใหม้ีการประเมินผลโครงการที่
จัดโดยนิสิต

ใหค้วามรู้แก่นิสิตให้
ทั่วถึง

โครงการใหค้วามรู้ด้าน
ประกันคุณภาพแก่นิสิต

 - นิสิตสโมฯ
 - นิสิตชั้นปทีี่ 1

ร้อยละของนิสิตที่เข้า
ร่วมไม่น้อยกวา่ 80 
ของกลุ่มเปา้หมาย

15,000.00 คณบดี/
รอง

คณบดี

รอง
คณบดี
ฝ่าย

กิจการ
นิสิต

3. การประเมินผลคุณภาพ
หน่วยงานย่อย (โดยเฉพาะ
สายวชิา) มีการใช้จ านวน
องค์ประกอบและตัวบง่ชี้ที่
แตกต่างกัน ทั้งๆ ที่มีภารกิจ
หรือพนัธกิจ 4 ด้านเช่นเดียวกัน

3. การประเมินผลคุณภาพหน่วยงาน
ย่อย (โดยเฉพาะสายวชิา) ควรมีตัวชี้วดั
ในแบบเดียวกัน เพื่อเปรียบเทยีบผล
การด าเนินงานได้ชัดเจน

เนื่องจากทางสายวชิาเพื่งได้รับ
การจัดต้ังใหม่ หลายสายวชิาจึงยัง
ไม่มีการผลิตบณัฑิตในหลักสูตร
ของตนเองจึงจ าเปน็ต้องใช้ตัวบง่ชี้
ที่เหมาะสมกับสภาพความเปน็จริง

เนื่องจากมีสายวชิาที่
เพื่งได้รับการจัดต้ัง
ใหม่ หลายสายวชิาจึง
ยังไม่มีการผลิตบณัฑิต
ในหลักสูตรหรือนิสิต
ในหลักสูตรยังไม่
ส าเร็จการศึกษาจึง
จ าเปน็ต้องใช้ตัวบง่ชี้
ที่แตกต่างกันเพื่อ
เหมาะสมกับสภาพ
ความเปน็จริง

6. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปงีบประมาณ 2554
7. 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

1. จดุที่ควรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง
4. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
(กลยทุธ์)

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคลอ้งกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคลอ้งกับโครงการ

5. ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)



๑๖๔ 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.1 ผู้
ก ากับดูแล

8.2 
ผู้ปฏิบัติง

าน

4. เอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินฯ ยังไม่
ชัดเจน ต้องเรียกหาเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมาก เปน็
ภาระหนักแก่ผู้รับผิดชอบงาน
ในวนัประเมินฯ

4. ควรมีการปรับปรุงเอกสารหลักฐาน
รายองค์ประกอบใหส้ามารถสืบค้นได้
ง่ายและถูกต้องครบถ้วน

ประชุมใหค้วามรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทกุหน่วยงาน

มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย

รอง
คณบดี
ฝ่าย

วางแผนฯ

คณะ
กรรม 
การ

ประกัน
คุณ
ภาพ

5. คณะควรใหค้วามส าคัญในการจัดท า
แผนพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ และด าเนินการ
ตามแผนพฒันาปรับปรุงพร้อมแสดง
เอกสารอ้างอิง

จัดท าแผนพฒันา
ปรับปรุงโดย
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการและ
รายงานผลการ
ด าเนินการพร้อม
หลักฐานอ้างอิง

1) ประชุมผู้บริหารและ
ผู้ปฏบิติังานที่เกี่ยวข้อง   
        
2) ติดตามใหม้ีการ
ด าเนินงานตาม
แผนพฒันาปรับปรุง

ร้อยละ ของกิจกรรม/
โครงการ ที่ได้
ด าเนินการไม่น้อย   
กวา่  80

รอง
คณบดี
ฝ่าย

วางแผนฯ

คณะ
กรรม 
การ

ประกัน
คุณ
ภาพ

6. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปงีบประมาณ 2554
7. 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

1. จดุที่ควรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง
4. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
(กลยทุธ์)

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคลอ้งกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคลอ้งกับโครงการ

5. ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์)



๑๖๕ 
 

4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รายงาน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554 
 

1. จุดทีค่วรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชือ่โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเรจ็ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

บทสรุปผู้บริหาร 
 คณาจารย์ยังคงมี
ภาระการสอนมากและ
ยังไม่สมดุลกับพันธกิจ
อื่น ซ่ึงเป็นปัญหา
ต่อเนื่องจากปีที่ผา่นมา 

ควรให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ เพือ่ใชก้ารพัฒนา
ปรับปรุงของคณะอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะควรเพิ่มจ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยและวางแผนปรับลดจ านวน
นิสิตระดับปริญญาตรีอย่างรอบคอบ 

ยังไม่มีแผนที่จะปรับลด
จ านวนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี แต่จะเร่ง
ด าเนินการเปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 

      

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนงาน 
1. การประเมิน KPI 
เพื่อแสดงผลการ
ด าเนินงานในการ
ประเมินคุณภาพ
ประจ าปีตามที่คณะฯ
รายงานไม่สามารถ

1. ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตรห์รือกล
ยุทธ์ของคณะฯ ที่มีการก าหนด KPI ซ่ึง
สามารถก ากับการพัฒนาคณะให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์
ที่ผู้บริหารต้องการ รวมทั้งแสดงผลการ
ด าเนินงานในการประเมินคุณภาพประจ าปี 
รวมทั้งควรมีการน าผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ 
 

โครงการสัมมนา
ผู้บริหารประจ าปี 
2553 
 

มีแผน
ยุทธศาสตร์ที่
สามารถพัฒนา
คณะให้มุ่งสู่
วิสัยทัศน์ได ้
 

2 100  รองคณบด/ี
ผู้ช่วยคณบด/ี
หัวหน้าหน่วย 



๑๖๖ 
 

1. จุดทีค่วรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชือ่โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเรจ็ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

พัฒนาคณะให้มุ่งสู่
วิสัยทัศน์ทีก่ าหนดไว้
ได ้
 

และผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินงานของคณะ 

2. ขาดการท าแผนที่
ทุกสายวิชามีส่วนร่วม
และวางเปูาหมายการ
พัฒนาองค์กรร่วมกัน  

2. คณะฯ ควรวางเปูาหมายหรือวางต าแหน่ง 
(positioning) ของคณะฯ และจัดท าแผนโดย
ให้ทุกสายวิชามีสว่นร่วมเพือ่ให้เกิดการพัฒนา
ร่วมกัน โดยอาจจัดท าเป็นแผนระยะยาว 
ระยะกลางและระยะสั้น 

เชิญหัวหน้าสายวิชา/
ประธานโครงการจัดต้ัง
ร่วมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะแล้ว
จัดท าประชาพิจารณ์จาก
บุคลากรทั้งหมดและ
ถ่ายทอดตัวชีว้ัดและค่า
เปูาหมายสู่สายวิชา/
โครงการจัดต้ัง 

โครงการสัมมาทิฐิ
บุคลากร 
 

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
จัดท าแผนยุทธ 
ศาสตร ์
 

2 100  รองคณบดี
ฝุายวางแผนฯ 

3. หน่วยงานระดับ
ย่อย ยังขาดการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์  

3. หน่วยงานระดับย่อย ควรจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคลอ้งกับคณะและ
มหาวิทยาลัย  

แจ้งให้หน่วยงานภายใน
คณะจัดท าแผนของ
ตนเองซึ่งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

 ทุกหน่วยงานมี
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

2 100 0 รองคณบดี
ฝุายวางแผนฯ 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรยีนการสอน 
1. ยังมีนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาน้อย 

1. ควรเพิ่มจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวทิยาลัยวิจัย
และวางแผนปรับลดจ านวนนิสิตระดับปริญญา
ตรีอย่างรอบคอบ 

เพิ่มจ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เดิมและพฒันาหลักสูตร

 จ านวนนิสิต
และจ านวน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

2 100  รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 



๑๖๗ 
 

1. จุดทีค่วรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชือ่โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเรจ็ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

ระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 
 

2. มีการท างานวิจัยใน
ชั้นเรียนน้อย  

2. ควรให้ความส าคัญและกระตุ้นการท างาน
วิจัยในชั้นเรียน เช่น การประกวดผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.โครงการสนับสนุน
การท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน            
 

1.1 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
1.2 จ านวน
โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
ไม่น้อยกวา่ 1 
ชิ้นงาน 

2 100  รองคณบดี
ฝุายวิชา 

การ 
 

3. มีหลักสูตรที่คณะ
เป็นเจ้าของน้อย 

3. ควรสร้างหลักสูตรเป็นของตัวเอง เพื่อง่าย
ต่อการปรับปรุงและให้สอดคลอ้งต่อการ
ด าเนินงาน 

พัฒนาหลกัสูตรของคณะ
เพิ่มขึ้น 

1. โครงการสร้าง
หลักสูตรที่บูรณาการ
ระหว่างสาขา                

 

มีหลักสูตรที่
บูรณาการ
ระหว่างสาขา 
ไม่น้อยกวา่ 1 
หลักสูตร 
 
 

2 100 0 หัวหน้า 
สายวิชา/ 
ประธาน 
หลักสูตร 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต 
1. มีกิจกรรมวิชาการ
และวิชาชพีแก่ศิษย์เก่า
น้อย 

1. ควรให้ความส าคัญและจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและวชิาชพี
ให้แก่ศิษย์เก่าเพิ่มมากขื้น 

ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์
เก่าเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการของ 
ศสวท. 

1.โครงการอบรมระบบ
มาตรฐาน ISO 9001, 
ISO 14001 เพื่อการ
บริหารเบื้องต้น 

ศิษย์เก่าได้รับ
ความรู้และมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม

2 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 
 

ศสวท./ฝาุย
กิจการนิสิต 

 



๑๖๘ 
 

1. จุดทีค่วรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชือ่โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเรจ็ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

 2.โครงการฝึกอบรม
การดูแลและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
 
 

โครงการฯ 
เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3.5 

2 100 16,360 

2. ขาดการสื่อสารหรือ
ให้ความส าคัญกับศิษย์
เก่า 

2. ควรสื่อสารหรือให้ความส าคัญกบัศิษย์เก่า 
เพื่อสรา้งความสัมพันธอ์ันดีระหว่างคณะและ
ศิษย์เก่า 

1.  พัฒนาปรับปรุง 
Website  ฝุายกิจการ
นิสิตให้เป็นปัจจุบัน 
2. เพิ่มช่องทางการ
สื่อสาร 
 
 

 มีการสื่อสาร
และสร้าง
ความสัมพันธ์
กับสิตเกา่มาก
ขึ้น 
 

2 
 
 
2 

100 
 
 

100 

0 
 
 
0 

อ.ดร.บุญเดช  
เบิกฟาู 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ผลงานวิชาการที่ได้รับ
การจดลิขสทิธิ์หรือ
รับรองคุณภาพยังมี
จ านวนน้อย 

ควรให้ความส าคัญกับการจดลิขสิทธิ์หรือ
รับรองคุณภาพผลงานวิชาการมากย่ิงขึ้น โดย
ท าความเขา้ใจกับเจ้าของผลงานใหข้อจด
ลิขสิทธิ์ผลงานเพิ่มขึ้น อาทเิอกสารค าสอน
หรือหนังสือคู่มือปฏิบัติการ  

ให้ความรู้เกี่ยวกับการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
และลิขสทิธิ ์แก่
ผู้เกี่ยวขอ้ง  

1. จัดอบรมเกี่ยวกับ
การจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรและลขิสทิธิ ์
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ในการให้ข้อมูลและ
อ านวยความสะดวกใน
การด าเนินการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
และลิขสทิธิ ์

จ านวนผลงาน
ทางวชิาการที่
ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์หรือ
รับรองคุณภาพ 

0 
 

 
0 

0 
 

 
0 

0 
 

 
0 

รองคณบดี
ฝุายวิจัย/ 
ฝุายวิชา 

การ 
 



๑๖๙ 
 

1. จุดทีค่วรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชือ่โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเรจ็ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. ขาดการจัดท าแผน
บูรณาการและ
เชื่อมโยงการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน การ
วิจัยหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

1. ควรมีการจัดท าแผนบูรณาการและ
เชื่อมโยงการบริการวชิาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน การวิจัยหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้
สามารถน าความรู้จากการให้บริการวิชาการ
ไปต่อยอดได ้

จัดท าแผนงานเพือ่บูรณา
การระหว่างการบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและหรือการวิจัย 
 

1. โครงการระบบ
บริหารคุณภาพส าหรับ
ผู้บริหารเบื้องต้น 
2. โครงการอบรม
ผู้ตรวจติดตามด้าน
สิ่งแวดลอ้มส าหรับ 
SME 
 

มีการบูรณา
การ การ
บริการวิชาการ
แก่สังคมกับ
การเรียนการ
สอนและหรือ
การวิจัย 
 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

ฝุายบริการ
วิชาการ 
ศูนย์ ฯ 

 

2. ขาดขอ้มูลทีแ่สดง
ให้เห็นว่ามีการน าผล
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในทกุ
โครงการไปปรับปรุง
การให้บริการ 

2. ควรมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ไปปรับปรุงการให้บริการวิชาการ 

บริหารจัดการโดยมีการ
น าผลส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการมา
ใช้ในการปรับปรุงทุก
โครงการ 

โครงการเก็บข้อมูล
และผลส ารวจงาน
บริการวิชาการ 
 

มีการน าผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจไป
ปรับปรุงการ
ให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

0 0 0 ฝุายบริการ
วิชาการ 
ศูนย์ ฯ 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
ขาดการมีส่วนร่วมของ
นิสิตในบางกิจกรรม
หรือโครงการในการ
อนุรักษ์ พัฒนาและ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ 

ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการในการอนุรักษ์ 
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมหรือเน้นการ
ด าเนินงานโดยนิสิต เพื่อการปลกูฝงั/พัฒนา
นิสิตตามเจตนารมณ์ของตัวบ่งชี ้

ส่งเสริมให้นิสิตจัด
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 จ านวน
โครงการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ที่จัดโดยนิสิต 

2 100  สโมสรนิสิต 
 



๑๗๐ 
 

1. จุดทีค่วรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชือ่โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเรจ็ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

ศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
1. ขาดการก าหนด
หัวข้อการจัดการ
ความรู้เพือ่น าไป
พัฒนาการเรียนการ
สอนและวิจัย  

1. ควรมีการก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้
เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย 
ตลอดจนแผนการจัดการความรู้ที่ระบุ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ KPI ของแผนที่มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ในการน าพาองค์กรสูอ่งค์การแห่ง
การเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น 

1. ตั้งคณะ 
กรรมการจัดการความรู้ 
2. ก าหนดหัวขอ้การ
จัดการความรู้ 
3. จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ 

 มีการจัดการ
ความรู้ด้านการ
เรียนการสอน
และวิจัย ไม่
น้อยกว่า 1 
หัวข้อ 

2 
 
1 
 
0 

100 
 

40 
 
0 

0 
 
0 
 
0 

คณะกรรม 
การการ

จัดการความรู้ 

2. ขาดการท าแผน
บริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมภารกิจด้าน
อื่นที่นอกเหนือจาก
ด้านการเงิน  

2. ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมด้านอื่นที่นอกเหนือจากด้านการเงิน 
อาท ิความเสี่ยงเร่ืองการบริหารหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษาทีไ่ม่สามารถรับนักศึกษาได้ตาม
เปูาหมาย  ความเสี่ยงเร่ืองการมีนักศึกษา
เพิ่มขึ้นจากคณะที่ต้องให้บริการสอนในวิทยา
เขตก าแพงแสน 

1. จัดท าแผนบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้
รับนิสิตได้ตามเปูาหมาย 
 
2. จัดท าแผน 
การให้บริการสอนใน
วิทยาเขตให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

1.1 ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
1.2 ปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นที่สนใจ 
2.1 แผนสร้างอาคาร
ปฏิบัติการวิจัย
วิทยาศาสตร์ 
 

 2 
 
2 
 
2 

100 
 

100 
 

100 
 
 

0 
 
0 
 
0 

ประธานหลัก 
สูตร 

 
 
 

รองคณบดี
ฝุายบริหาร 

3. ขาดแผนพัฒนา
ผู้บริหาร  

3. ควรจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหาร เพื่อการ
เตรียมพร้อมบุคลากรที่มีโอกาสจะเป็น
ผู้บริหาร สร้างผู้บริหารในอนาคต รวมทั้งสร้าง
ทีมหรือการท างานเป็นทีม 

จัดโครงการอบรมให้
ความรู้กับผู้บริหาร/
บุคลากรที่จะเป็น
ผู้บริหาร 

1. โครงการพัฒนา
ผู้บริหาร 
 
2. โครงการสัมมนา

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 20 
คน 

1 
 
 
0 

20 
 
 
0 

0 
 
 
0 

ฝุายบริหาร 



๑๗๑ 
 

1. จุดทีค่วรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชือ่โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเรจ็ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

ผู้บริหาร ผู้บริหารเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4.ขาดแผนการพัฒนา
คุณวุฒิของสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

4.ควรจัดท าแผนการพัฒนาคุณวุฒขิองสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งด้านคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ 

โครงการ พัฒนา
บุคลากรที่มกีาร
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

มีแผนพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

0 0 0 รองคณบดี
ฝุายวิชา การ/
ฝุายบริหาร 

5.ขาดการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบต่อ
ข้อสนเทศทีไ่ด้จาก
บุคคลภายนอก 

5.ควรจัดระบบในการจัดการต่อข้อสนเทศ 
ข้อเสนอแนะ หรือค าติชมจากบุคคลภายนอก 
เช่นนอกเหนือจากระบุผู้รับผิดชอบ ควรมีการ
ระบุวิธีการด าเนินการ ไม่วา่จะเป็นการน าเข้า
สู่ที่ประชุมผู้บริหารเพือ่พิจารณา และรายงาน
ผลต่อสาธารณะ หรือรายงานผลกลบัไปยังผู้ที่
ให้ข้อสนเทศน้ัน ๆ ในเวลาที่คณะได้ก าหนดไว ้
ตลอดจนควรจัดให้มีที่ปรึกษาภาคประชาชน
ที่มาจากองค์กร หรือศิษย์เก่าเพิ่มเติมจากที่มี
อยู่เพือ่ให้ได้ประโยชน์สูงสดุแก่คณะฯ 

1. จัดให้มีการรายงานผล
กลับไปยังผู้ทีเ่สนอหรือ
รายงานผลต่อสาธารณะ 
2. ด าเนินการหาที่
ปรึกษาจากภาค
ประชาชนที่มาจาก
องค์กรหรือศิษย์เก่า 

1. จัดให้มีการรายงาน
ผลข้อสนเทศ 
ข้อเสนอแนะบน 
Website ของคณะ 
2.ด าเนินการหาที่
ปรึกษาจากภาค
ประชาชนที่มาจาก
องค์กรหรือศิษย์เก่า 
 

 0 
 
 
 
2 

0 
 
 
 

100 

0 
 
 
 
0 

รองคณบดี
ฝุายบริหาร 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ขาดการวิเคราะห์
สถานภาพทางการเงิน
เสนอผู้บริหาร 

ควรวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาให้เกิดการใช้งบประมาณ
อย่างเต็มประสิทธภิาพ 

จัดท าฐานข้อมูลการเงิน 
 

โครงการ พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

มีฐานขอ้มูล
ด้านการเงิน 
เพื่อวิเคราะห์
สถานภาพทาง

1 25 0 รองคณบดี
ฝุายบริหาร 

 



๑๗๒ 
 

1. จุดทีค่วรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชือ่โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเรจ็ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

การเงินเสนอ
ผู้บริหาร 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
1. ขาดระบบ
ฐานขอ้มูลหรือระบบ
สารสนเทศทีเ่อือ้ต่อ
การท างานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

1. ควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศทีเ่ชื่อมต่อการเก็บข้อมูลและเรียก
หาข้อมูลเพือ่ผ่อนปรนภาระงานใหก้ับทั้ง
อาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยใช้
จุดเด่นของคณะวิชาที่มีบุคลากร หรืออาจารย์
ที่สอนในสาขาวชิาคอมพิวเตอร ์เป็นผู้จัดท า
นวัตกรรมในด้านน้ี 

แสวงหาผูท้ี่มีความรู้
ความสามารถมา
ด าเนินการต่อ 
 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อการ
บริหาร และการ
ประกันคุณภาพ 
 

พัฒนา
ฐานขอ้มูลไดไ้ม่
น้อยกว่า 3 
ด้าน 
 

1 35 0 หน่วย
สารสนเทศ 

 

2. จากการสัมภาษณ์
นิสิตพบว่ายังขาดการ
ใช้ระบบประกัน
คุณภาพกับกิจกรรม
นิสิต โดยเฉพาะสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจใน
เรื่อง PDCA 

2. ควรให้ความส าคัญในการใช้ระบบประกัน
คุณภาพกับกิจกรรมนิสิต โดยเฉพาะสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่อง PDCA 

ให้ความรู้แก่นิสิตให้ทัว่ถึง 
 

โครงการให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพแก่
นิสิต 
1. นิสิตสโมฯ 
2. นิสิตชั้นปีที่ 1 
 

ร้อยละของ
นิสิตที่เขา้ร่วม
ไม่น้อยกวา่ 80 
ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
 
 

 
 
 
2 
1 

 
 
 

100 
50 

 รองคณบดี
ฝุายกิจการ

นิสิต 
 

3. การประเมินผล
คุณภาพหน่วยงานย่อย 
(โดยเฉพาะสายวิชา) มี
การใช้จ านวน
องค์ประกอบและตัว

3. การประเมินผลคุณภาพหน่วยงานย่อย 
(โดยเฉพาะสายวิชา) ควรมีตัวชี้วัดในแบบ
เดียวกัน เพือ่เปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้
ชัดเจน 
 

เน่ืองจากมีสายวิชาที่เพื่ง
ได้รับการจัดต้ังใหม่ 

หลายสายวิชาจึงยังไม่มี
การผลิตบัณฑิตใน

หลักสูตรหรือนิสิตใน

      



๑๗๓ 
 

1. จุดทีค่วรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชือ่โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเรจ็ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

บ่งชี้ที่แตกต่างกัน ทั้งๆ 
ที่มีภารกิจหรือพันธกิจ 
4 ด้านเช่นเดียวกัน  
 

 
 
 

หลักสูตรยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
ใช้ตัวบ่งชีท้ีแ่ตกตา่งกัน
เพื่อเหมาะสมกับสภาพ

ความเป็นจริง 
 

4. เอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินฯ 
ยังไม่ชัดเจน ต้องเรียก
หาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมมาก เป็นภาระ
หนักแกผู่้รับผิดชอบ
งานในวันประเมินฯ  

4. ควรมีการปรับปรุงเอกสารหลกัฐานราย
องค์ประกอบให้สามารถสืบค้นได้ง่ายและ
ถูกตอ้งครบถ้วน  

ประชุมให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวขอ้งทกุหน่วยงาน 
 

โครงการอบรมความรู้
ด้านประกันคณุภาพ
แก่บุคลากร 
1.  เรื่อง การท าความ
เข้าใจตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพคณะวิชา 
2. การประชุมช้ีแจง
แนวทางการประเมิน
คุณภาพหน่วยงาน
ภายในคณะ 
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

มีผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
 

2 100  คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพ 

 

  5. คณะควรให้ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

จัดท าแผน 
พัฒนาปรับปรุงโดย

1) ประชุมผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานที่

ร้อยละ ของ
กิจกรรม/

2 
 

100 
 

0 
 

คณะกรรม 
การประกัน



๑๗๔ 
 

1. จุดทีค่วรพัฒนา 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชือ่โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเรจ็ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

คณะกรรมการฯ และด าเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมแสดงเอกสารอ้างอิง 

ผู้เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการและ
รายงานผลการ
ด าเนินการพร้อม
หลักฐานอ้างอิง 

เกี่ยวขอ้ง            
2) ติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 

โครงการ ที่ได้
ด าเนินการไม่
น้อย   กว่า  
80 

 
2 
 
 
 

 
100 

 
0 

คุณภาพ 
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บทท่ี 5  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจ าปี

การศึกษา 2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 
2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ 
จ านวน 7 คน บุคลากร จ านวน 6 คน นิสิต จ านวน 9 คน และศิษย์เก่า จ านวน 2 คน 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง   9 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 
ได้คุณภาพระดับดี  
 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีระบบและกลไกการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร   
การเสริมสร้างกิจกรรมนิสิตที่สมบูรณ์  และให้ความส าคัญกับระบบให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

2. คณะฯ มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ 
กิจกรรมนิสิต 

3. คณะฯ มีทุนงบวิจัยสนับสนุน และคณาจารย์มีผลงานวิจัย 
4. คณะฯ มีความหลากหลายทางวิชาการ  ซึ่งสามารถบูรณาการเป็นโครงการบริการวิชาการ 

แก่ชุมชนหรือสังคมได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. หน่วยงานย่อยยังขาดการท าแผนยุทธศาสตร์ 
2. ขาดการติดตามที่มีประสิทธิภาพ  และขาดการประเมินเพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุง 



176 
 

3. ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังมีน้อย  หากมีการสร้างแรงจูงใจด้านทุนการศึกษาให้กับ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะท าให้จ านวนนิสิตเพ่ิมจ านวนขึ้น 

4. กรอบในการบริหารงานวิจัยเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับบริการวิชาการไม่ชัดเจน  ไม่มีระบบ
และกลไกในการรวบรวม คัดสรรค์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 

5. ระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการเป็นแบบสรุปจากล่างขึ้น
บนยังขาดทิศทางในการขับเคลื่อนจากส่วนกลางไปยังผู้ปฏิบัติและเป็นหน่วยงานบูรณาการงานวิจัย  แต่ระบบ
และกลไกในการขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจน 

6. ในด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ผู้บริหารคณะควรวิเคราะห์ความต้องการ 
จ าเป็น  ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ  แล้วน าไปก าหนดเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
แล้วแจ้งให้บุคลากรในคณะทราบว่า ทิศทางที่ควรพัฒนาตนเองคืออะไร  โดยคณะฯ ให้บุคลากรกรอกแบบส ารวจ
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ว่าจะพัฒนาด้านใด/อย่างไร/เมื่อใด หลังจากนั้น คณะฯ น าข้อมูลที่รวบรวมได้
จากอาจารย์และบุคลากร มาสรุปเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หน่วยงานย่อยควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ 

มหาวิทยาลัย 
2. คณะฯ ควรติดตามผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และน าผลมาวิเคราะห์ ประเมิน  

และใช้ในการปรับปรุงแผน 
3. ควรให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  และเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ 

และห้องปฏิบัติการให้เพียงพอต่อจ านวนนิสิต 
4. คณะฯ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ หรือมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่เกี่ยวกับการเรียน 

การสอน  ดังนี้ 
  1) การน าผลการวิจัยในชั้นเรียนในด้านวิธีการสอน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  2) เทคนิคการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

 

ข้อเสนอแนะระดับวิทยาเขต 
1. วิทยาเขตฯ ควรทบทวนวิธีการจัดสรรหอพักส าหรับนิสิต ในเรื่องจ านวนและอัตราค่าธรรมเนียม 

ให้เหมาะสม 
2. มีข้อเสนอแนะจากบุคลากร เรื่องที่พักส าหรับบุคลากรมีไม่เพียงพอ   
3. ควรท าการวิเคราะห์เรื่องการจัดสรรที่พักส าหรับบุคลากรให้เหมาะสม  

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรจัดหาพื้นที่เพ่ิมเติมเพ่ือการเรียนการสอน 
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2. ควรจัดที่พักของอาจารย์และบุคลากรเพิ่มเติม 
 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

1. การผลิตบัณฑิต มีหลักสูตรที่หลากหลายในระดับปริญญาตรี สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม 

2. การวิจัย มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์จ านวนมาก และถ้าได้การพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะคาดว่าจะมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

3. การบริการทางวิชาการ มีการให้บริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและทัน
ต่อความต้องการของสังคม 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ มีการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 34 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 20 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 5 กิจกรรม 
และยังไม่ได้ด าเนินงาน 9 กิจกรรม  
 

หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกจิกรรมไมไ่ด้ด าเนินงาน ขอให้ระบสุาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้สร็จ
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                
9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.70ได้
คุณภาพระดับดี 
 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่
ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยน าเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 3.48  ผลการประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้  ด้าน
กระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.74  ผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี  และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
ผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คระ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 4.00 4.00 - 3.00 3.00 - - 3.85 - 3.85 4.00 4.00 3.85 3.00 3.00 3.85 

องค์ประกอบท่ี 2  
การผลิตบัณฑิต  

2.97 2.97 4.50 4.50 - 4.00 4.00 - 4.00 3.32 4.00 3.32 3.86 3.86 3.32 3.61 3.61 3.32 

องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- - 4.67 5.00 - 4.67 5.00 - - - - - 4.67 5.00 - 4.67 5.00 - 

องค์ประกอบท่ี 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 3.50 3.50 - 3.50 3.50 - - 4.76 - 4.76 4.00 4.00 4.76 4.00 4.00 4.76 

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 2.00 2.00 - 2.00 2.00 - - 3.95 - 3.95 2.00 2.00 3.95 2.00 2.00 3.95 

องค์ประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- - 4.00 4.00 - 3.75 3.75 - - 3.54 - 3.54 4.00 4.00 3.54 3.75 3.75 3.54 

องค์ประกอบท่ี 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - 

องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 3.87 - 3.87 4.00 4.00 3.87 4.00 4.00 3.87 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งช้ีของทุก
องค์ประกอบ 

3.48 3.48 3.95 3.94 4.00 3.74 3.72 4.00 4.00 4.23 4.00 4.23 3.87 3.87 3.91 3.70 3.69 3.91 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้  ดังนี้ 



๑๗๙ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการด าเนินงานที่ต้องก าหนด
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน และสอดคล้องกับตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา    ตลอดจนสอดคล้องกับบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกล
ยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดและรับทราบ
ทั่วกันทั้งองค์กร มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานก าหนด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00  ได้คุณภาพระดับดี   ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการระดมสมองเพ่ือจัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ถึงแม้ผู้บริหารจะมีการสื่อสารผ่านหัวหน้าสายวิชา แต่อาจารย์โดยทั่วไปยังไม่ทราบถึงทิศทางของ

คณะฯ 
2.  หน่วยงานย่อยยังขาดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  จึงท า

ให้เกิดสภาพที่อาจารย์ตั้งใจท างานและท างานหนัก แต่ไม่มีแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนสาขาให้มีความเป็นเลิศ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานย่อยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 



๑๘๐ 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนใช้หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การก าหนดปัจจัย
น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด มีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตบัณฑิต ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ สื่อการศึกษาและ
เทคนิคการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการ
การศึกษา การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 3.86  ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ เท่ากับ 3.60 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. การเปิดหลักสูตรที่เป็นของคณะเอง เพิ่มมากขึ้นจากเดิม 4 หลักสูตร  
2. มีหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการปรับปรุงตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรที่ขอใช้จากคณะอ่ืนๆ ที่บางเขนควรลดให้น้อยลง 
2. ควรมีการประเมินและน าผลการประเมินคุณภาพของการบริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิตและผู้ใช้บริการ  
3. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย  
4. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ยังไม่เพียงพอกับจ านวนนิสิต (จากการสัมภาษณ์) 
5. ควรมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสูตร  ก่อนส่งให้คณะกรรมการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย  
2. จากข้อเสนอแนะของ สปค.01 ในปีที่ผ่านมา พบว่า สัดส่วนการเพ่ิมขึ้นของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษายังคงน้อยอยู่ เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตในระดับปริญญาตรี (คือ โท และเอก =18 คน ตรี 322 คน) 
ดังนั้นจึงควรเพิ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มากข้ึน 

3. ทุกรายวิชาควรมีรายละเอียดของรายวิชา และควรระบุว่าได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน/กลยุทธ์การสอน/การประเมิน  ในทุกรายวิชา 

4. ควรมีระบบและกลไก ผลักดันให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ  



๑๘๑ 
 

5. หางบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
6. ควรท าวิจัยในชั้นเรียน และน าผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน/ วิธีการสอนใน

รายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ 
 



๑๘๒ 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะ       ศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการด าเนินงานด้านกิจการนิสิตเป็นกิจกรรม              ที่
หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัด
ขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ 1) การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ซึ่ง
หน่วยงานจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตและศิษย์เก่า และ 2) การจัดกิจกรรม
นิสิตที่ด าเนินการโดยองค์กรนิสิตซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมิน
ตนเอง เท่ากับ 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ เท่ากับ 4.67 ได้
คุณภาพระดับดีมาก  เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมทุกด้าน และมีการ 

น าผลประเมินคุณภาพการให้บริการมาพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของนิสิต 
2. มีการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต และส่งเสริมให้นิสิต 

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยอื่น  โดยมีกิจกรรมร่วมกัน  
3. มีระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น  มีโครงการ 

นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรทุกหลักสูตร ซึ่งจัดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการผลักดันให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
2. คณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  ควรด าเนินการให้ครบตาม 

วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือน าประเด็นปัญหาที่พบมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาความรู้/กิจกรรมแก่ศิษย์เก่า  ควรจัดในวันที่ศิษย์เก่ามาร่วมงานจ านวนมาก  เช่น   
ในงานคืนสู่เหย้าควรจัดช่วงเวลาให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าด้วย  

2. น าผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



๑๘๓ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการด้านการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) หน่วยงานต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการ
สนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณา
การงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของหน่วยงาน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00  ได้คุณภาพระดับดี และผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ เท่ากับ 4.00  ได้คุณภาพระดับดี 

ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผู้บริหารฯ เท่ากับ 4.00  ได้คุณภาพระดับดี ได้มีการ
ก าหนดนโยบายในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยคิดเป็นร้อยละ 6 ของเงินรายได้ และคณะได้ด าเนินการให้ทุน
สนับสนุนคิดเป็นร้อยละ 4.98 มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในเพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนงานวิจัย    มี
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานวิจัย มีระเบียบในการให้ทุนสนับสนุนที่ชัดเจน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

2.  คณะมีงบประมาณสนับสนุน โดยมีนโยบายสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ 6 ของงบรายได้คณะฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. แม้ว่าคณะมีการก าหนดนโยบายการการส่งเสริมงานวิจัย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 

เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัย แต่ระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยยังไม่ชัดเจน  ระบบในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ส่งเสริมงานวิจัยยังไม่มี การสกัด วิเคราะห์ สังเคราะห์จากข้อมูลกิจกรรมพัฒนา (ตัวบ่งชี้ 2.4) การขาดการประเมิน

ทบทวนกิจกรรมต่างๆ จะท าให้คณะฯ ไม่ม่ันใจว่าจะสร้างงานวิจัยในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้ได้ 

2. กรอบในการบริหารงานวิจัยเชื่อมโยงการเรียนการสอน การบริการวิชาการยังไม่ชัดเจน   

3. ยังไม่มีการติดตามและประเมินระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัย  

4. คณะควรมีการ  ประเมินประสิทธิผลงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิจัยในคณะ (ทั้งนี้เพราะคณะ 

มีความหลากหลายสาขา) เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนางานวิจัยได้ตรงประเด็นเพ่ิมขึ้น และควรมีประเมินประสิทธิผลการ
ให้ทุนสนับสนุนแต่ละกลุ่ม  

5. ระบบและกลไกในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์ยังไม่ชัดเจน   



๑๘๔ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงานด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ และจ านวนทุนวิจัยถ้าคณะวิชาน า
ผลการด าเนินการไปวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่  จะเป็นข้อมูลที่คณะใช้ในการขับเคลื่อน และควรมีข้อมูลเพื่อการ
เทียบเคียงด้วยจะท าให้คณะเห็นพัฒนาการของตนเอง เห็นการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะที่ก าหนดว่า “บรูณา
การวิชาการ และสร้างสรรค์วิจัยในระดับสากล” ชัดเจนมากข้ึน



๑๘๕ 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง นอกจากนี้เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่ง
งานของนิสิตและเป็นการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มี
ผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 2.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับ 2.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะมีความหลากหลายทางวิชาการ ซึ่งสามารถบูรณาการเป็นโครงการบริการวิชาการ 

แก่ชุมชนได้ดี  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. แม้ว่าคณะจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และเป็นหน่วยงานบูรณาการกับงานการวิจัย  

แต่ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจน  

2. แม้ว่าคณะมีกิจกรรมและโครงการให้บริการวิชาการท้ังแบบให้บริการแก่ชุมชน และกิจกรรม 

บริการที่มาจากศักยภาพอาจารย์ แต่ภาพรวมในการบริหารงานบริการวิชาการและทิศทางยังไม่ได้ก าหนดการ

เชื่อมโยงความเข้มแข็งกับชุมชนและองค์กรภายนอก ยังไม่ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการงาน และสร้าง

เครือข่ายกับชุมชน  

3. ระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิชาการเป็นแบบสรุปจากล่างขึ้นบน  

ยังขาดทิศทางในการขับเคลื่อนจากส่วนกลางไปยังผู้ปฏิบัติ   

ข้อเสนอแนะ 
คณะฯ ควรก าหนดความหมายของชุมชน เช่น พิจารณาโดยพื้นที่โดยรอบคณะฯ หรือพิจารณา 

จากความร่วมมือกลุ่มสาขาวิชา  แล้วด าเนินการส ารวจความต้องการ จัดท าแผนกิจกรรม และควรมีแผนระยะสั้น 
ระยะยาว 



๑๘๖ 
 

 นอกจากนี้คณะฯ ควรมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
การก าหนดกลยุทธ์อย่างชัดเจนจะท าให้คณะฯ สามารถก าหนดทิศทางในการบูรณาการงานวิชาการกับภารกิจอ่ืน
ชัดเจนมากข้ึน  และยังเป็นเปูาหมายให้คณาจารย์ในการปฏิบัติชัดเจนขึ้น 



๑๘๗ 
 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกั นตามปรัชญา
และธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการ
ประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
โดยธรรมชาติของคณะวิชาที่ประกอบด้วยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท าให้สามารถ 

บูรณางานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  
จุดที่ควรพัฒนา 

เมื่อมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียนการสอน แล้วควรน าผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 
ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอน  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ของคณะ    ศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เ พ่ือ
สัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับ 3.75 ได้คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
- ไม่พบ 

จุดที่ควรพัฒนา 



๑๘๘ 
 

1. ควรมีการติดตามและและประเมินผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน เนื่องจากมีการประชุมติดตาม 
แต่ไม่มีผู้รายงานผล จึงไม่มีการประเมิน 

2.  ไม่พบหลักฐานแสดงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรควบคุมดูแลให้มีการรายงานผลการปฏิบัติการ  เพ่ือใช้ในการประเมิน 
2. ควรมีการจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะ        ศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ ทาง
การเงิน ซึ่งแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้
เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับ 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีศักยภาพในการหารายได้เพ่ิมจากการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา 
-   

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการที่คณะฯ ได้วิเคราะห์แนวทางการหารายได้เพ่ิมเติม และเริ่มรับจ านวนนิสิตเพ่ิมขึ้น ควรมี

การวิเคราะห์การเงินและวางแผนการใช้เงินรายได้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ เพ่ือพัฒนาคณะฯ อย่าง
เป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน โดย
ต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 ได้คุณภาพระดับดีและผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ เท่ากับ 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 



๑๘๙ 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
- ไม่พบ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง  แต่ยังไม่ส่งผลให้มีการพัฒนา ผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน เพ่ือการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

2. ควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ และให้ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ 



๑๙๐ 
 

ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ช่อง ข้อมูล

อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

    องค์ประกอบท่ี 1              

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ     6  5 
2 1.1 ข้อ 

3-5 
  

 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณทั้งหมด

ตัวบ่งชี้        20 20 

3     - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต 

       6 6 

4       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการวิจัย        3 3 
5       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
       2 2 

6       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

       1 1 

7       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ        8 8 
8   — จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้       16  16 

9       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต 

       6 6 

10       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการวิจัย        3 3 
11       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
       1 1 

12       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

       0 0 

13       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ        6 6 
14 1.1 ข้อ 

8 
 จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะ
ทั้งหมด

ข้อ        0 0 

15    จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะที่น าไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี

ข้อ        0 0 

16 สมศ. 
16.2 

 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์

ค่า
คะแนน 

ปีการศึกษา     3.85  3.85 



๑๙๑ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

17    จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน
ท้ังหมด

คน        1,204 44 

18 สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ข้อ ปีการศึกษา       N/A 

    องค์ประกอบท่ี 2              

19 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร

ข้อ ปีการศึกษา     4 
 

4 

20 2.1  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร ปีการศึกษา   0 14 15 

21       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร        8 8 

22       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร        0 0 

23       -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 5 6 

24           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร        2 2 

25           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร        1 1 

26           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร        0 0 

27           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร        3 3 

28           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร        0 0 

29       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร        1 1 

30 2.1 ข้อ 
3-8 

 จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เปิด
สอนทั้งหมด

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 14 15 

31       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร        8 8 

32       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร        0 0 

33        -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 5 6 

34           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร        2 2 



๑๙๒ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

35           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร        1 1 

36           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร        0 0 

37           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร        3 3 

38           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร        0 0 

39       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร        1 1 

40 2.1 ข้อ 
3-6 

 จ านวนหลักสูตร (วิชาชีพ) ที่เปิดสอน
ทั้งหมด

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

41       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร        N/A N/A 

42       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร       N/A  N/A 

43       -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 0 0 

44           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร       N/A N/A 

45           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร       N/A N/A 

46           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร       N/A N/A 

47           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร       N/A N/A 

48           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร       N/A N/A 

49       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร       N/A N/A 

50    จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 
2548

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 12 13 

51       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร        6 6 

52       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร        0 0 



๑๙๓ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

53       -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 5 6 

54           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร        2 2 

55           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร        1 1 

56           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร        0 0 

57           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร        3 3 

58           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร        0 0 

59       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร        1 1 

60    จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักส ูตร พ.ศ. 2548 และเกณฑ์

มาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีท่ีเป็น
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ)

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

61       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร        N/A 0 

62       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร        N/A 0 

63       -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 0 0 

64           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร       N/A N/A 

65           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร       N/A N/A 

66           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร       N/A N/A 

67           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร       N/A N/A 

68           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร       N/A N/A 



๑๙๔ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

69       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร       N/A N/A 

70    จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 
2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

71       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร       N/A N/A 
72       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร       N/A N/A 
73       -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 0 0 
74           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร       N/A N/A 

75           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร       N/A N/A 

76           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร       N/A N/A 

77           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร       N/A N/A 

78           - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร       N/A N/A 

79       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร       N/A N/A 

80    จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานสาขา
วิชาชีพ (กรณีท่ีเป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

81       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร       N/A N/A 

82       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร       N/A N/A 

83       -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 0 0 

84          - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร       N/A N/A 

85          - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร       N/A N/A 



๑๙๕ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

86          - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร       N/A N/A 

87          - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร       N/A N/A 

88          - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร       N/A N/A 

89       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร       N/A N/A 

90 2.1 ข้อ 
4-5 

 จ านวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์ครบทุกตัว
บ่งชี้

หลักสูตร ปีการศึกษา     N/A N/A 

91    จ านวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี

หลักสูตร       N/A N/A 

92 2.6 ข้อ 
4 
 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทุกระดับ
การศึกษาท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

93       - ระดับปริญญาตรี         N/A N/A 

94       - ระดับ ป.บัณฑิต         N/A N/A 

95       - ระดับปริญญาโท         N/A N/A 

96       - ระดับปริญญาเอก         N/A N/A 

97 2.1 ข้อ 
8 
 จ านวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (รวมนิสิตต่างประเทศ)

คน ปีการศึกษา 0 0 2,257 2,422 

98        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ          1,289 1,289 

99        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)          810 810 

100        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ          0 0 

101        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)          0 0 

102        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ          51 51 

103            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
ปกต)ิ  

         51 51 

104            - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาค
ปกต)ิ 

         0 0 

105        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)          101 101 



๑๙๖ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

106            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
พิเศษ)  

         23 23 

107            - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาค
พิเศษ)  

         91 91 

108        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ          6 6 

109        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)          0 0 

110    จ านวนนิสิตต่างประเทศปัจจุบันทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา 

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

111        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ          N/A N/A 

112        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)         N/A N/A 

113        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ         N/A N/A 

114        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)         N/A N/A 

115        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ         N/A N/A 

116            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
ปกต)ิ  

        N/A N/A 

117            - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาค
ปกต)ิ 

        N/A N/A 

118        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)         N/A N/A 

119            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
พิเศษ)  

        N/A N/A 

120            - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาค
พิเศษ)  

        N/A N/A 

121        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ         N/A N/A 
122        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)         N/A N/A 
123 2.1 ข้อ 

ค และ 
2.5 ข้อ 

1 

 จ านวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร

FTES ปีการศึกษา 0 0 4,602 4,602.05 

124      - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ          3,271.37 3,271.37 
125      - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)          1,075.74 1,075.74 
126        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ          0 0 
127        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)          0 0 
128        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ          77.74 77.74 

129        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)          177.20 177.2 
130        - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ

และภาคพิเศษ) 
         N/A 0 



๑๙๗ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

131        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ          0 0 
132        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)          0 0 
133 สมศ. 1   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีทั้งหมด
คน ปีการศึกษา      257 257 

134  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า

         2484 248 

135    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท า

         185 185 

136    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

         4 4 

137    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา

         5 5 

138    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ศึกษาต่อระดับผู้ส าเร็จการศึกษา

         38 38 

139    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

    0 0 45 45 

140       - ระดับปริญญาโทท่ีจบโดยแผน ก (ภาค
ปกติและภาคพิเศษ) 

         6 6 

141       - ระดับปริญญาโทท่ีจบโดยแผน ข (ภาค
ปกติและภาคพิเศษ) 

         39 39 

142    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท้ังหมด

คน        0  

143    เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย)

บาท ปีการศึกษา      12,562.49 12,562.49 

144 สมศ. 2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหล่ง
ชาติ (แบ่งเป็น 2 กรณี)

คน ปีการศึกษา      44 44 

145       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุ่มสาขาวิชาชีพท่ีจบการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน        N/A N/A 

146       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน        3.84 3.86 



๑๙๘ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

147    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหล่ง
ชาติ (แบ่งเป็น 2 กรณี)

คน       N/A N/A 

148       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุ่มสาขาวิชาชีพท่ีจบการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน       N/A N/A 

149       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน       N/A N/A 

150    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหล่ง
ชาติ (แบ่งเป็น 2 กรณี)

คน       N/A N/A 

151       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุ่มสาขาวิชาชีพท่ีจบการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน       N/A N/A 

152       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน       N/A N/A 

153 2.2  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (รวม
อาจารย์ชาวต่างประเทศ)

คน ปีการศึกษา 0 0 137 137 

154    จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ          15 15 

155    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

         9 9 

156    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

         59 59 

157    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

         69 69 

158    ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละฯ)

ร้อยละ ปีการศึกษา      N/A N/A 

159 2.3 และ 
สมศ. 14 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์

คน ปีการศึกษา 0 0 108 108 



๑๙๙ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

160     -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

         9 9 

161       -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 

         43 43 

162       -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

         56 56 

163    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คน ปีการศึกษา 0 0 15 15 

164       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

         0 0 

165       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 

         8 8 

166       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

         7 7 

167    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์

คน ปีการศึกษา 0 0 13 13 

168       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

         0 N/A 

169       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 

         8 8 

170       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

         5 5 

171    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์

คน ปีการศึกษา 0 0 1 1 

172       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

         0 N/A 

173       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 

         0 N/A 

174       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

         1 1 

175    ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็น
ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ)

ร้อยละ ปีการศึกษา      0 N/A 

176    ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่ง รศ. และ ศ. ปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่า

ร้อยละ ปีการศึกษา      0 N/A 



๒๐๐ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

การเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)

177    จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ
ทั้งหมด

คน ปีการศึกษา      9 9 

178    จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ 
ที่ลาศึกษาต่อ

         0 0 

179    จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ 
ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

         8 8 

180    จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ 
ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

         1 1 

181    จ านวนอาจารย์ประจ าชาว
ต่างประเทศ ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า

         0 0 

182    จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ 
ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์

         0 0 

183    จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ 
ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

         0 0 

184    จ านวนอาจารย์ประจ าต่างประเทศ ที่
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์

         0 0 

185    จ านวนอาจารย์ประจ าต่างประเทศ ที่
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

         0 0 

186 สมศ. 14  ผลรวมค่าน้ าหนักระดับคุณภาพ
อาจารย์ 

คะแนน ปีการศึกษา      354 522 

187 สมศ. 3  จ านวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สาร
นิพนธ์) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปริญญาโท)

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 16 16 

188        - การประชุมวิชาการระดับชาติ          5 5 

189        - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ          9 9 

190        - วารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

         0 0 

191        - วารสารวิชาการระดับชาติท่ี สกอ. 
รับรอง 

         2 2 



๒๐๑ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

192        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่
ในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์
น้ัน นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

         0 0 

193        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI 

         0 0 

194 สมศ. 3  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จาก
ศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญาโท)  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

195        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

        N/A 0 

196        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาติ 

        N/A 0 

197        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

        N/A 0 

198        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

        N/A 0 

199        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
นานาชาติ (ท้ังในและนอกประเทศ) 

         N/A 0 

200 สมศ. 4  จ านวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปริญญา
เอก) 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 3 3 

201       - การประชุมวิชาการระดับชาติ         0  0 

202       - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ          3 3 

203       - วารสารวิชาการระดับชาติ          0 0 

204       - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

         0 0 

205        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่
ในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์
น้ัน นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

         0 0 

206        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI 

         0 0 

207 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ ข้อ ปีการศึกษา      6 5 



๒๐๒ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

บุคลากรสายสนับสนุน 

208    จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน
ท้ังหมด

คน        91.5 91.5 

209    จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ

      0 72 72 

210         -  ในประเทศ          72 72 
211         -  ต่างประเทศ          0 0 
212    งบประมาณส าหรับพัฒนาอาจารย์ท้ังใน

และต่างประเทศ
บาท        3,040,922.35 3,040,922.35  

213 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ข้อ ปีการศึกษา      5 5 

214 2.5 ข้อ 
1 

       - จ านวนคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้
นิสิต  

เครื่อง        119 119 

215          - จ านวน Notebook และ Mobile 
Device ต่างๆ ของนิสิตท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง        646 646 

216 2.5 ข้อ 
6 
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

  

ปีการศึกษา      3.57 3.57 

217    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานิสิต อาทิ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย

       3.65 3.65 

218    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา

         N/A N/A 



๒๐๓ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

219    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ 
ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

         N/A N/A 

220 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน

ข้อ ปีการศึกษา     7  4 

221 2.6 ข้อ 
2 
 จ านวนหลักสูตรท่ีมีรายละเอียดของ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุก
รายวิชา

หลักสูตร        14 17 

222 2.6 ข้อ 
3 
 จ านวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย

         14 17 

223 2.6 ข้อ 
4 
 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

         14 17 

224 2.6 ข้อ 
5 
 จ านวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม
การเรียนการสอนของคณาจารย์

ชิ้นงาน ปีการศึกษา      0 N/A 

225    จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

         0 N/A 

226 2.6 ข้อ 
6 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุก
รายวิชาในแต่ละหลักสูตรแยกตามระดับ
ปริญญา

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   #DIV/0! 4.40 4.40 

227        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ       N/A N/A 

228        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)         N/A N/A 

229        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ         N/A N/A 

230        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)         N/A N/A 

231        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ         N/A N/A 



๒๐๔ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

232        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)         N/A N/A 

233        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ         N/A N/A 

234        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)         N/A N/A 

235 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ข้อ ปีการศึกษา      6 6 

236 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต

ข้อ ปีการศึกษา      44 4 

237 2.8 ข้อ 
3 
 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการ        10 10.00 

238 2.8 ข้อ 
4 
 จ านวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ตัวบ่งชี้        20 20.00 

239    จ านวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่บรรลุ
เป้าหมาย

         20 20.00 

240 2.8 ข้อ 
5 
 จ านวนนิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

คน        12 12.00 

241    จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตท่ีได้รับ
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ

กิจกรรม        3 3.00 

                ่ 3              

242 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ข้อ        7 7 

243 3.1 ข้อ 
1 - 5 

 จ านวนกิจกรรมการให้ค าปรึกษาและ
การจัดบริการ

กิจกรรม ปีการศึกษา   0 14 14 

244     - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
ทางการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

         4 4 

245       - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

         3 3 

246       - จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

         4 4 



๒๐๕ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

นิสิต 

247       - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

         3 3 

248       - จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

         0 0 

249 3.1 ข้อ 
6 
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ คะแนน 

(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   #DIV/0! 4.23 4.23 

250         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

       4.31 4.31 

251         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต 

       0 N/A 

252         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

       4.14 4.14 

253         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

       0 N/A 

254         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

       0 N/A 

255 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต

ข้อ        6 6 

256 3.2 ข้อ 
3 
 จ านวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการน าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ แยกตาม
ประเภทกิจกรรม

กิจกรรม ปีการศึกษา   0 51 51 

257       - จ านวนกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

         20 20 

258       - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

         4 4 

259       - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

         6 6 



๒๐๖ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

260       - จ านวนกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

         11 11 

261       -  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

         10 10 

262    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
นิสิต 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   #DIV/0! 3.90 3.904 

263         -  ผลการประเมินกิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

       4.15 4.15 

264         -  ผลการประเมินกิจกรรมกีฬาและ
การส่งเสริมสุขภาพ 

         2.95 2.95 

265         -  ผลการประเมินกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

         4.37 4.37 

266         -  ผลการประเมินกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

         4.32 4.32 

267         -  ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

         3.73 3.73 

268 3.3  ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี

ข้อ        4 4 

                ่ 4              

269 4.1  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็น
นักวิจัยท้ังหมด

คน ปีการศึกษา      0 0 

270    จ านวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ          0 0 

271 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

ข้อ ปีการศึกษา      5 5 

272 4.1 ข้อ 
3 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า  ่ไ                        
          ื              

คน ปีการศึกษา      140 140 

273    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า  ่ไ                         
        

         140 140 

274 4.1 ข้อ 
4 และ 
4.3 

                              
             

บาท ปีงบประมาณ 0.00 0.00 23,276,100 23,276,100.00 

275      - จ านวนเงินสนับสนุนจาก   ใ 
            

  0.00 0.00 4,020,500 4,020,500.00 



๒๐๗ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

276          * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุนส่วนตัว        438,000 438,000.00 

277          * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       3,582,500 3,582,500.00 

278        - จ านวนเงินสนับสนุนจาก      
            

       19,255,600 19,255,600.00 

279    จ านวนอาจารย์ประจ า  ่ไ             
       ใ    /  ื        (ไม่นับซ้ า)

คน ปีการศึกษา      44 44 

280 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ข้อ ปีการศึกษา      4 4 

281 4.2                     ื    
                 

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

     168 168 

282 4.2 ข้อ 
1 
 จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ท่ีมีการเผยแพร่ใน                
  ื        ใ                  ื 
        

ชื่อเรื่อง      168 168 

283 4.2 ข้อ 
4 
 จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  ่              ใ                 
                ื      

ชื่อเรื่อง        4 4 

284 4.2 ข้อ 
6 
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ่
                         ื    
          

ชื่อเรื่อง        0 0 

285    จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ่
              ่ื                   
  ื              

         2 2 

286    จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ่
                ื             

         0 0 

287 สมศ. 5                           ่
       

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 
  

0 0 168 168 

288        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
ใน                          

       54 54 

289        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
                              

         95 95 

290        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
ว                     ใ 
ฐ         TCI 

         0 0 



๒๐๘ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

291        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
ว                       ่      
       

         0 0 

292        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
                            ่ 
            (ไ      ISI) 

         0 0 

293        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
                          ใ 
ฐ         ISI 

         19 19 

294 สมศ. 5                               ่
       

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

295         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance)              ื 
        

      N/A 0 

296         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance)           

      N/A 0 

297         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance)               ื 
              

        N/A 0 

298         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance)                ซ    

        N/A 0 

299         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance)               (    ใ 
            ) 

        N/A 0 

300 สมศ. 6  จ านวนรวมของ            ่   ไ ใ  
                     

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

0 0 38 38 



๒๐๙ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

301         -  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ใน            

  ปีปฏิทิน     34 34 

302         -  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ใน            

        3 3 

303         - จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ใน             ื 
            

        0 0 

304         - จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ใน            

        1 1 

305 สมศ. 6  จ านวนรวมของ                 ่
   ไ ใ                       

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 2 0 

306         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ใน            

       2 0 

307         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ใน            

         0 0 

308         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ใน             ื 
            

         0 0 

309         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ใน            

         0 0 

310 สมศ. 7  จ านวนรวมของ             ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

     15 15 

311         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความ
วิจัย) ท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน      
          

       0 0 

312         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความ
วิจัย) ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในว          
         

       0 0 

313         - ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่าน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

         13 13 

314         - ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

         2 2 



๒๑๐ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

315    จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับอ้างอิงใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

    65 65 

316    จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมประชุม
วิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ

คน ปีการศึกษา     42  42 

317         - ในประเทศ          27 27 
318         - ต่างประเทศ          15 15 

                ่ 5              

319 5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

ข้อ ปีการศึกษา      2 2 

320 5.1  จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมดโครงการ       34 34 

321 5.1 ข้อ 
2 

      -  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ
  ่ใ                    

        6 6 

322 5.1 ข้อ 
3 

      -  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ
  ่ใ              

        4 4 

323 5.1 ข้อ 
4 

      -  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ
  ่ใ                               

         0 0 

324         -  จ านวนโครงการทางวิชาการ  ่ใ  
                                  

         0 0 

325         -  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ
  ่ใ                               
ใ    

         0 0 

326         - จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ
  ่ใ                ่ใ           
           ื   ื       

         0 0 

327 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม

ข้อ ปีการศึกษา      2 2 

328 5.2 ข้อ 
1 
 โครงการบริการวิชาการท่ีมีการส ารวจ
ความพึงพอใจ

โครงการ ปีการศึกษา     25 25 

329 5.2 ข้อ 
2 
 โครงการบริการวิชาการท่ีมีความ
ร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ

โครงการ ปีการศึกษา      23 23 



๒๑๑ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

330    ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา      3.58 3.58 

331    จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นท่ี
ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

คน ปีการศึกษา      33 33 

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ ปีการศึกษา      3 3 

333 สมศ. 
18.1 

 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นท่ี 1 

ข้อ ปีการศึกษา         

334 สมศ. 
18.2 

 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นท่ี 2

ข้อ ปีการศึกษา         

                ่ 6              

335 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ข้อ ปีการศึกษา      4 4 

336 6.1  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ ปีการศึกษา      12 12 

337 6.1 ข้อ 
2 
 จ านวนโครงการท่ีมีการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปีการศึกษา      12 12 

338         -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน          2 2 

339         -  บูรณาการร่วมกับกิจกรรมนิสิต          6 6 

340         -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

         4 4 

341 6.1 ข้อ 
6 
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่

ชิ้นงาน ปีการศึกษา     N/A N/A 

342         -  ระดับชาติ         N/A N/A 
343         -  ระดับภูมิภาค         N/A N/A 
344         -  ระดับนานาชาติ         N/A N/A 
345 6.1 ข้อ 

6 
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล
หรือได้รับการอ้างอิงเป็นท่ียอมรับ

ชิ้นงาน ปีการศึกษา     N/A N/A 



๒๑๒ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

346         -  ระดับชาติ         N/A N/A 
347         -  ระดับภูมิภาค         N/A N/A 
348         -  ระดับนานาชาติ         N/A N/A 

349 สมศ. 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศึกษา      4 4 

350 สมศ. 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ ปีการศึกษา      4 4 

                ่ 7             

351 7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ

ข้อ ปีการศึกษา      6 5 

352         -  จ านวนครั้งของการจัดประชุม
บุคลากรทั้งคณะ 

ครั้ง        1 1 

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ ปีการศึกษา      4 4 

354 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ

ข้อ ปีการศึกษา      4 4 

355 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา      5 5 

356 7.4 ข้อ 
2 

      -  จ านวนความเสี่ยง             
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ท่ีวิเคราะห์
และระบุไว้ 

เรื่อง        2 2 

357         -  จ านวนความเสี่ยง               
  ื               ท่ีวิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

        0 N/A 

358         -  จ านวนความเสี่ยง           
 ฎ                       ท่ีวิเคราะห์
และระบุไว้ 

        0 N/A 

359         -  จ านวนความเสี่ยง       
 ฏ         ท่ีวิเคราะห์และระบุไว้ 

         2 2 

360         -  จ านวนความเสี่ยง            

       ท่ีวิเคราะห์และระบุไว้ 

         0 N/A 

361         -  จ านวนความเสี่ยง     ื่ ๆ    
            ท่ีวิเคราะห์และระบุไว้ 

         0 N/A 



๒๑๓ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

362 สมศ. 13  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการประจ า
คณะแต่งตั้ง

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา      3.54 3.54 

                ่ 8             

363 8.1  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

ข้อ ปีงบประมาณ      6 6 

364                              บาท     0 80,773,003   
80,773,003.00  

365         -  เงินงบประมาณ          30,071,266     
30,071,266.00  

366         -  เงินรายได้          50,701,737     
50,701,737.00  

367    รายรับจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

         0           
323,620.00  

368    งบด าเนินการท้ังหมด โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 

         62,299,474     
62,299,474.00  

369    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่
รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 

         62,299,474     
63,403,608.21  

370    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน ไม่รวม
ค่าเสื่อมราคา

         68,369,746.65     
68,369,746.65  

371    เงินเหลือจ่ายสุทธิ           12,246,992     
11,299,122.00  

372    สินทรัพย์ถาวร           1,114,187        
1,114,187.00  

                ่ 9              

373 9.1   มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ข้อ ปีการศึกษา      7 7 

374 9.1 ข้อ 
3 
 จ านวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา      2 2 



๒๑๔ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

375 9.1 ข้อ 
5 
 จ านวนโครงการปรับปรุงการด าเนินงาน
ท่ีใช้ผลจากการประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า

โครงการ ปีการศึกษา     4 4 

376    จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
คณะ

ตัวบ่งชี้        20 20 

377    จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
คณะ ท่ีมีผลการด าเนินงานพัฒนาขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า

ตัวบ่งชี้        4 4 

378 9.1 ข้อ 
9 
 จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา     0  0 

379 สมศ. 15  คะแนนการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

คะแนน ปีการศึกษา     3.87 3.87 

380 ก.พ.ร. 
4.1.3 

 จ านวนนิสิตที่เข้าสอบ
ภาษาต่างประเทศท้ังหมด ( ฉ      
           )

คน ปีการศกึษา     N/A N/A 

381 
 

      -  ภาษาเกาหลีใต้ 
  

    N/A N/A 

382         -  ภาษาเขมร         N/A N/A 
383         -  ภาษาจีนกลาง         N/A N/A 

384         -  ภาษาญี่ปุ่น         N/A N/A 

385         -  ภาษาทมิฬ         N/A N/A 

386         -  ภาษาไทย         N/A N/A 

387         -  ภาษาพม่า         N/A N/A 
388         -  ภาษาฟิลิปิโน         N/A N/A 
389         -  ภาษามลายู         N/A N/A 

390         -  ภาษามาเลย์         N/A N/A 

391         -  ภาษาลาว         N/A N/A 
392         -  ภาษาเวียดนาม         N/A N/A 

393         -  ภาษาอังกฤษ         N/A N/A 

394         -  ภาษาอินโดนีเซีย         N/A N/A 



๒๑๕ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

395         -  ภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ 

        N/A N/A 

396    จ านวนนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดท้ังหมด 
( ฉ                 )

คน ปีการศึกษา     N/A N/A 

397         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาเกาหลีใต้ที่
ก าหนด 

        N/A N/A 

398         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาเขมรท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

399         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาจีนกลางท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

400         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาญี่ปุ่นท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

401         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาทมิฬท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

402         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาไทยท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

403         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาพม่าท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

404         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาฟิลิปิโนท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

405         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษามลายูท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

406         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษามาเลย์ท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

407         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาลาวท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

408         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาเวียดนามท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

409         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาอังกฤษท่ี
ก าหนด 

        N/A N/A 

410         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาอินโดนีเซีย
ท่ีก าหนด 

        N/A N/A 



๒๑๖ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

411         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาตาม
กฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  

        N/A N/A  

 ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2. คณะกรรมการบรหิารและจดัการ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
5. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
6. คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
7. คณะกรรมการบรหิารโครงการปรญิญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 
8. คณะกรรมการบรหิารโครงการศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 (ภาคพิเศษ) คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

9. คณะกรรมการบรหิารโครงการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

10. คณะกรรมการบรหิารโครงการหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

11. คณะกรรมการสวสัดิการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
12. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
13. คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
14. คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ศูนย์ส่งเสริมการวจิัยและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
15. คณะกรรมการพัฒนาการวิจยั คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

16. คณะกรรมการฝาุยกิจการนสิิต ประจ าปีการศึกษา 2553 
17. คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนสิิตคณะ ปีการศึกษา 2553 
18. คณะกรรมการบรหิารงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
19. คณะกรรมการบรหิารงานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวตักรรมภาษา คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
20. คณะกรรมการบรหิารงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
21. คณะกรรมการบรหิารงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
22. คณะกรรมการฝาุยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 


