
                                                                                                  

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประจําปการศึกษา 2554 

(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เว็บไซตของหนวยงาน http://fscieng.csc.ku.ac.th/

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

(Self Assessment Report : SAR) 



คํานํา 

 
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร มีภารกิจหลัก 4 ประการ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหภารกิจดังกลาวเปนท่ียอมรับและไดมาตรฐานสากล คณะฯ จึงไดมีระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ และพยายามพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค  เ พ่ือรายงานผลการดําเนินงาน                        

ของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ในรอบปการศึกษา 2554 (ตั้งแตวัน ที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง                                

31 พฤษภาคม 2555) ตามตวับงชี้ ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา และเพ่ือรายงานผล

การวิเคราะหตนเองระดับคณะและระดับสาขาวิชา เพ่ือทําใหทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ

ตลอดจนนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประจําป

การศึกษา 2553  มาพิจารณาแลวจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงคณะ ฯ ตอไป 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานของคณะฯ ท่ีไดรวมสรางผลงาน

ตลอดจนใหแนวคิด ขอเสนอแนะ และเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาและปรังปรุง 

คณะฯ ขอขอบคุณคณะทํางานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ท่ีมุงมั่นทํางานดวยความวิริยะ อุตสาหะ 

รวมทั้งบุคลากรทุกทานท่ีไดใหความรวมมือทําใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเองสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตามคํา

ขวัญของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ท่ีวา  

“มุงผลสัมฤทธ์ิของงานที่จับตองได” 
 
 

 

ผูชวยศาสตราจารย ศิริวัฒน  พูนวศิน 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

18 ตุลาคม 2555 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร 
 

         คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีพันธกิจหลักในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง      

(Self Assessment Report: SAR) เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

และภายนอก 

 คณะไดดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบงชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ 

และ สมศ. 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ ท้ังนี้คณะไดดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑมหาวิทยาลัย สกอ. 

และ สมศ. จํานวน 43 ตวับงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12 ซ่ึงดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย 

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน

43 ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2554  พบวา ผลการประเมินตามกลุมตัวบงชี้ ดังนี้ 

 ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

กลุมของตัวบงช้ี 2553 2554 

คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ของ มก. 23+1 ตัวบงชี ้ 4.26 ด ี 4.41 ด ี

ตัวบงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี ้ 4.23 ด ี 4.38 ด ี

ตัวบงชี้ของ สมศ. 19 ตัวบงช้ี 3.83 ด ี 3.18 พอใช 

ภาพรวม 43 ตัวบงช้ี 4.07 ดี 4.00 ดี 

  สําหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ สรุปผลไดดังนี ้

1. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 22 ตัวบงชี้ ดังนี ้

ตัวบงชี้ที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5 

2.4 ระบบพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 7 ขอ 5 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 7 ขอ 5 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ขอ 5 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด

ใหนิสิต 

5 ขอ 5 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 

7 ขอ 5 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ขอ 5 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตัวบงชี้ที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ขอ 5 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 7 ขอ 5 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

6 ขอ 5 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 ขอ 5 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 ขอ 5 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุก

ระดับของคณะ 

7 ขอ 5 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ขอ 5 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6 ขอ 5 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ขอ 5 

สมศ.    

9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก 

5 ขอ 5 

10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5 

 

2. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับด ี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 4 ตัวบงช้ี ดังนี ้

ตัวบงชี้ที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะบัณฑิต 

5 ขอ 4 

สมศ.    

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

74.34 3.72 

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ

3.76 3.76 

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.38 4.38 
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3. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบงช้ี ดังนี ้

ตัวบงชี้ที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 3 ขอ 3 

สมศ.    

13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 3.33 3.33 

 

4. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 4 ตัวบงชี้ ดังนี ้

ตัวบงชี้ที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 22.5 1.88 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

62,915.52 บาทตอ

คน 

1.75 

สมศ.    

5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 9.40 2.34 

14 การพัฒนาคณาจารย 2.76 2.30 

 

5. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 4 ตัว

บงช้ี ดังนี ้

ตัวบงชี้ที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.     

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผลตางรอยละ 1.25 1.04 

สมศ.    

6 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 3.75 0.94 

7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 1.88 0.94 

8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ

การวิจัย 

8.57 1.43 

 จากการวิเคราะหตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มีจุดแข็ง 5 ขอ และจุดออน 5 ขอ ซึ่งคณะไดกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี ้
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จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง 

1. มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่แข็งแกรง บูรณาการกิจกรรมนิสิตท่ีสงเสริมศักยภาพวิชาการนิสิต, การ

สงเสริมบทบาทศิษยเกา, การสนับสนุนระบบประกัน

คุณภาพหรือ PDCA ใหกับกิจกรรมพัฒนานิสิต 

2. ทั้งในระดับคณะและระดับสาขาวิชามีทิศทางมุงงาน

บริการวิชาการชัดเจน และเปนที่ยอมรับในสกลนครและ

พื้นท่ีใกลเคียง เชน ลาว เปนตน (มีแนวโนมการลด

งานวิจัยเพื่อเพิ่มงานบริการวิชาการ) 

การเชื่อมโยงกลไกกับภายนอก การสงเสริมระบบกลไก

บริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพไปพรอมกัน 

3. การบริการจัดการโดยเนนระบบวิเคราะหอัตราคงอยูของ

นิสิต 

พัฒนาเปนระบบติดตามชวยเหลือนิสิตไปพรอมกับระบบ

การใหคําปรึกษานิสิต การดูแลนิสิตที่ใกลชิดข้ึน และ

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. มีบุคลากรและนิสิตท่ีมีผลงานสรางชื่อเสียงอยางตอเน่ือง การสรางขวัญกําลังใจ, การยกยองเชิดชูเกียรต,ิ การ

สนับสนุนทุนวิจัย/กิจกรรมวิชาการ 

5. กลุมผูบริหารและบุคลากรเปนรุนหนุมสาวทีมี่อายุ

ใกลเคียงกนัทําใหพรอมบุกงานและรับการเปล่ียนแปลง 

การปรับโครงสรางบริหารงานใหเหมาะสม รวมท้ังการมี

กลไกเปดรับการมีสวนรวมจากบุคคลภายนอก 

จุดออน แนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขจุดออน 

1. ความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตรของนิสิตคอนขางออน ผลักดันระบบติดตามชวยเหลือนิสิต 

2. อาจารยระดับปริญญาเอกยังนอย แผนพัฒนาบุคลากร 

3. อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการยังนอยมาก แผนพัฒนาบุคลากร, สงเสริมการผลิตตํารา, เอกสาร

ประกอบการสอน, ผลักดันการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน แผนพัฒนาบุคลากร 

5. มีอัตราการลาศึกษาตอคอนขางสูง การวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกัน 
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บทท่ี 1  

ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ 

1.1 ประวัติความเปนมา 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักดานการเรียนการสอน การวิจัย             

การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งไดรับการจัดตั้งใหเปนคณะอยางเปนทางการ             

เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และไดดําเนินการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาคือ 

1) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ปการศึกษา 2543 – 2545 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เปดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร      

โดยเปนหลักสูตรจาก คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตบางเขน จากนั้นคณะฯ ไดสราง และพัฒนาหลักสูตรข้ึนมา

ใหม เพ่ือเปนการทดแทนหลักสูตรเดิม โดยเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม ในปการศึกษา 2546 โดยมี

รายชื่อหลักสูตรดังนี้ 

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) 

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟา) 

ในปการศึกษา 2547 คณะฯ ไดเปดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ิมอีก 1 หลักสูตร โดยไดทําการขอใช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน 

ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดเปดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร และในปการศึกษา 2552 ไดเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนในการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการดานการศึกษาของ

ประชาชนในทองถ่ินใกลเคียงมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสใหแกนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับเตรียม

อุดมศึกษาหรือทางดานสายวิชาชีพ ไดมีโอกาสท่ีดีในการศึกษาเลาเรียนในระดับปริญญาตรี ตามนโยบายกระจาย

อํานาจสูทองถ่ิน 

ในปการศึกษา 2551 คณะฯ ไดทําการปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามรอบระยะเวลาการ

ปรับปรุงหลักสูตร(ทุกๆ 4 ป) ทําใหคณะฯ ไดหลักสูตรฉบับปรับปรุง ดังนี ้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟา)   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเคร่ืองกล)  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 
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ในปการศึกษา 2553 คณะฯ ไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมีประยุกต ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีผสมผสาน

ความรูทางเคมีประยุกตหลาย ๆ ดาน เชน เคมีเกษตร เคมีอาหาร เคมีพอลิเมอร เปนตน โดยเนนภาคปฏิบัติเพ่ือใหได

บุคลากรท่ีสามารถประยุกตใชงานทางเคมีในหลาย ๆ ดาน อีกท้ังคณะไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอใหหลักสูตรดังกลาว สังกัด                   

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรในเบื้องตนกอน เมื่อโครงการจัดตั้งคณะฯ มีความพรอมก็จะดําเนินการจัดต้ัง 

คณะสาธารณสุขศาสตรตอไป 

 ปจจุบันคณะฯ ไดดําเนินการขอใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร                  

จากคณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตบางเขนซึ่งไดรับการอนุมัติใหนํามาใชเปดการเรียนการสอนแลว โดยเปดรับนิสติเขา

ศึกษาในภาคตนปการศึกษา 2554 

วัตถุประสงคในการจัดต้ัง (วัตถุประสงคของวิทยาเขตฯ) 

1) สรางบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัยในศาสตรและศิลปอยางตอเนื่องและเปน

สากล 

2) สรางสรรคองคความรู เปนแหลงวิชาการท่ีเขมแข็งของภูมิภาค เพ่ือสรางความเจริญแกสังคมและ

เศรษฐกิจของชุมชนอยางย่ังยืน 

3) เปนศูนยกลางการสนับสนุนการดําเนินงานทางวิชาการแกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

โครงการศิลปาชีพ 

4) สรางสรรคชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองได ระดมและผสมผสานความรูชุมชนทองถ่ินกับวิทยาการ

สมัยใหมเปนภูมิปญญาไทย และถายทอดสูภูมิภาคอยางมีประสิทธิผล 

5) พัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใหบุคลากรและชุมชนมีจิตสํานึก ในการ

พัฒนารวมกัน 

การจัดทําหลักสูตร 

ในชวงแรกของการเรียนการสอน คณะทํางานรางหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร                         

ไดดําเนินการปรับปรุง หลักสูตรที่เปดสอนท่ีวิทยาเขตบางเขน ใหเปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ทองถ่ิน และ มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาหลักสูตรใหมนี้ยึดหลักการสําคัญ 3 ประการ ดังนี ้

1) เปนหลักสูตรท่ีรองรับโครงการตามแนวพระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

โครงการศิลปาชีพ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือพัฒนาประเทศ 

2) เปนหลักสูตรที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสานตอนบน 

3) เปนหลักสูตรที่มีความเปนสากล หรือสามารถทําการสอนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนวิทยาเขตสารสนเทศ (IT CAMPUS) ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนวิชา

พ้ืนฐานของคณะฯ จะสามารถใชเครือขายสารสนเทศ UNINET ของทบวงมหาวิทยาลัยได  
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หลักสูตรท่ีจัดทํ า ข้ึนตามหลักการดั งกล าว มุง เนน ใหการเ รียนการสอนในหมวดศึกษาทั่ว ไป                           

และวิชาพ้ืนฐานของแตละหลักสูตร สามารถดําเนินการในแนวทางเดียวกัน และมีความแตกตางกันนอยที่สุด ท้ังนี้

เพ่ือใหนิสิตเรียนเทาท่ีจําเปนโดยการผสมผสานรายวิชาตางๆ ใหรวมอยูในรายวิชาเดียวกัน ซึ่งเปนการลดความ

ซ้ําซอนของเนื้อหาในแตละรายวิชา เปนผลใหหนวยกิตรวมในแตละหลักสูตรไมสูงเกินความจําเปน เพ่ือให                      

ระบบการเรียนการสอนอยูในรูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศ ท้ังนี้ดวยคาดวาการเรียนการสอนของคณะฯ                   

ในระยะเร่ิมแรก ประสบสภาพขาดแคลนอาจารย คณะฯ จึงตองวางแผนบริหารการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด โดยตองรักษาคุณภาพของนิสิตใหไดมาตรฐาน หลักสูตรท่ีคณะฯ ไดจัดทําข้ึนใหมในปการศึกษา 2551 

ไดแก  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟา)      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)       สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเคร่ืองกล)   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต  

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

 ภายใตการนําของคณบดีคนปจจุบัน ไดมีการระดมความคิดบุคลากรเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรคณะและ

แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2559) ในวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ไดมีการปรับเปลี่ยนปรัชญา 

ยุทธศาสตร และกลยุทธใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันย่ิงข้ึนดังนี ้

ปรัชญา 

  การพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรจะดําเนินการภายใตปรัชญาการบริหารจัดการโดยเสมอ

ภาค ยึดหลักคุณธรรม มีประสิทธิภาพ ชัดเจน มีธรรมภิบาล ไมแบงแยกฝกฝาย และมีความเหมาะสม โดยมีพ้ืนฐาน

จากการมีสวนรวมจากบุคลากรจากทุกภาคสวนในคณะฯ นิสิตจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ 

และทักษะทั้งในดานวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความเปนผูใหญท่ีพ่ึงพาตนเองมากข้ึน สามารถเติบโต

เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตามท่ีสังคมคาดหวัง 

คณะฯ จะพยายามจัดสรรทรัพยากรเพ่ือตอบสนองภารกิจในทุกดานอยางเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ

ผลผลิตทางดานวิชาการใหสามารถเปนหนี่งในผูนําในแวดวงสถานศึกษา มีการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยใหการบริหาร

จัดการและการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปไดอยางสะดวก ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน บุคลากรทุกคนจะตอง

ไดรับการพัฒนาและตอยอดเพ่ือสราง career path ของตนเองท่ีชัดเจน มีระบบประเมินผลงานท่ีชัดเจน เปนธรรม 

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา และไดรับการยอมรับ 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังจะเปดโอกาสใหบุคลากรจากทุกภาคสวนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมพัฒนา

คณะฯ และคณะฯ จะไมพยายามไปกาวกายหรือมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการภายในสาขาวิชาตาง ๆ  โดยจะ

พยายามใหความเปนอิสระเทาท่ีจะสามารถกระทําได และจะสงเสริมความสัมพันธและการอยูรวมกันรูรักสามัคคี

ของแตละสาขาใหถึงที่สุด ในอีกทางหนึ่ง คณะฯ จะเปนสวนหนึ่งและจะรวมพัฒนาไปกับวิทยาเขต ฯ โดยจะมีวินัย 

และพยายามพ่ึงพาตนเองและลดการพ่ึงพาเงินรายไดที่ไดรับการจัดสรรจากวิทยาเขตฯ ใหนอยท่ีสุด ภายใตหลักการ
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ท่ีวา คณะฯ อยูไดวิทยาเขตฯ ก็อยูได และวิทยาเขตฯ อยูไมได คณะฯ ก็อยูไมได และทายสุด คณะฯ ไมสงเสริมการ

เกณฑบุคลากรหรือนิสิตเพ่ือไปทํากิจกรรมตาง ๆ โดยไมจําเปน 

ปณิธาน 

   สรางและบูรณาการองคความรู ใหสอดคลองกับความตองการของภูมิภาคและประเทศ ดวยระบบ

การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ โดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

วิสัยทัศน 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ มีระบบบริหาร

จัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีผลงานเปนท่ีเปนรูปธรรม เปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคลุมน้ําโขง  

พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีทักษะและความรูที่ไดมาตรฐาน สามารถครองตนอยางมีคุณธรรมและเปนผูนํา

สังคมได 

2)  พัฒนางานวิจัย บูรณาการองคความรูเพ่ือประโยชนของภูมิภาคและประเทศไทย 

3)  บริการวิชาการ เพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน ถายโอนองคความรูกับสาธารณะ เพ่ือชวยพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย 

4)  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคและประเทศไทย 

คําขวัญ 

มุงผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีจับตองได 

วัตถุประสงค 

 การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรเปนไปตามวัตถุประสงคเดียวกับการจัดตั้งวิทยาเขตคือ 

1) สรางบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัยในศาสตรและศิลปอยางตอเนื่องและเปน

สากล 

2) สรางสรรคองคความรู เปนแหลงวิชาการท่ีเขมแข็งของภูมิภาค เพ่ือสรางความเจริญแกสังคมและ

เศรษฐกิจของชุมชนอยางย่ังยืน 

3) เปนศูนยกลางการสนับสนุนการดําเนินงานทางวิชาการแกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

โครงการศิลปาชีพ 

4) สรางสรรคชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองได ระดมและผสมผสานความรูชุมชนทองถ่ินกับวิทยาการ

สมัยใหมเปนภูมิปญญาไทย และถายทอดสูภูมิภาคอยางมีประสิทธิผล 

5) พัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใหบุคลากรและชุมชนมีจิตสํานึก ในการ

พัฒนารวมกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มผลผลิตทางวิชาการ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการสรางองคความรูใหม และตอบสนองตอความตองการ 

แกปญหาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาบุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบัณฑิต 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน

ท่ีเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนานิสิตเพ่ือเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสูสังคม 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการรับเขาเพ่ือใหไดผูที่เขาศึกษาตอท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 การสรางความเขมแข็งใหกับองคกร 

กลยุทธท่ี 1 สรางกลไกการบํารุงขวัญและกําลังใจของบุคลากร 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 การขยายฐานผูรับบริการ 

กลยุทธท่ี 1 สรางความหลากหลายในการใหบริการ 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาสูความเปนสากล 

กลยุทธท่ี 1 เตรียมความพรอมตอการเปดเสรีทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธท่ี 2 การขยายฐานบริการ 

 ท้ังนี้รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ แผนงาน ตัวชี้วัดดานแผน และเปาบังคับใช 

สามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเอกสาร “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา รอบป 2555-2558 คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร” 

1.3 เอกลักษณของคณะ 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีแนวทางการพัฒนาองคกร และพัฒนานิสิต ตามแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยยึดเอกลักษณ และอัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหลัก 

เอกลักษณ และอัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เอกลักษณ (Uniqueness) : หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเดนขององคกร  

เอกลักษณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือความกินดีอยูดีของชาต ิ

(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 

 

ขอคิดเห็น[b1]: เขียนเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
มก. 
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คําอธิบาย : 

Kasetsart University หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอันเปนแหลงรวมของบุคลากร 

(Knowledgeable man) และองคความรู (Knownledge body) 

Knownledges of the Land หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของสาขาวิชา 

อันเปนบูรณาการ (Integration) เกี่ยวของกับการเกษตร ธรรมชาต ิและมนุษยบนผืนแผนดิน 

The Well-being of Nation หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเขมแข็งของสังคม 

(Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดลอม (Equilibrium) และความม่ันคงดานอาหาร (Security) 

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ ความกินดีอยูดีของทุกคนในชาต ิ

อัตลักษณ (Identity) : หมายถึง คุณสมบัติที่เปนตัวตนของบุคคล 

 

อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สํานึกด ีมุงมั่น สรางสรรค สามัคคี 

(Integrity) (Determination) (Knowledge creation) (Unity) 

(IDKU : อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร Identity of Kasetsart University) 

คําอธิบาย : 

สํานึกด ี(Integrity) หมายถึง จิตใจท่ีดีงาม ซ่ือสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

มุงมั่น (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุงผลสัมฤทธิ์ 

สรางสรรค (Knowledge creation) หมายถึง ใฝรู ขวนขวาย สรางมูลคาและคุณคา มีนวัตกรรม 

สามัคคี (Unity) หมายถึง รวมมือรวมใจ ประนีประนอม ทํางานเปนทีม บูรณาการเช่ือมโยง 
 

ผานความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2554 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

1.4 แผนงานประจําปของคณะ (ปการศึกษารวมกับปงบประมาณ) 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรไดพัฒนาปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับโครงสรางบริหารงาน

คณะท่ีปรับใหมในชวงกลางปการศึกษา พ.ศ.2554 เพ่ือใหมีความเหมาะสมตอเปาหมายเชิงยุทธศาสตรไดดีย่ิงข้ึน 

โดยวางทิศทางเปาหมายระยะยาว 4 ป และโอนโครงการในโครงสรางงานเดิมท่ีเปนของปงบประมาณ พ.ศ.2555    

ใหกระจายอยูในโครงสรางงานใหม แสดงดังตารางดานลาง 

ตารางแสดงการดําเนินโครงการของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555 ชวงซอน              

เหล่ีอมปการศึกษา พ.ศ.2554 ( 1ตุลาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 ) งบอุดหนุน 1,675,000 บาท 
โครงการ-กิจกรรม หนวยงาน งบ 

ประมาณ 

ดําเนินการ ณ 

31/05/2555 

ยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตทางวิชาการ  

โครงการทุนอุดหนุนวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร  ตองหักยอดเงินของเดินทางอชยันต 25389 บาท 

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
100,000 

  

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แหงชาต ิคร้ังที่ 17 (โยธาดําเนินการ) 

สนง.เลขานุการ 200,000 

เสร็จส้ิน 

โครงการประกวด Senior Project เปล่ียนช่ือเปนโครงการสงเสริม

และพัฒนาโครงงานวิศวกรรมและปญหาพิเศษ ประจําปการศึกษา 

2554  

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
60,000 

เสร็จส้ิน 

โครงการลางแอร ME 10,000   

ยุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มใหกับนิสิต 

โครงการผูชวยสอน งานวิชาการ 50,000   

โครงการตรวจรับรอง กว. งานวิชาการ 180,000   

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมช้ันปที ่1 (โยกงบจากโครงการผูบริการ

พบสโมสรนิสิต มา 10000 บาท 

งานพัฒนานิสิต 10,000 

เสร็จส้ิน 

โครงการบัณฑิตยุคใหม (ช้ันปที่ 2-4)  งานพัฒนานิสิต 0   

โครงการผูบริหารพบสโมสรนิสิต เปลี่ยนช่ือ เปน โครงการคายผูนํา

นิสิต 5000+35000 บาท 

งานพัฒนานิสิต 15,000 

เสร็จส้ิน 

โครงการวันแสดงความยินด ี งานพัฒนานิสิต 20,000   

โครงการตอนรับนองและรองเพลงมหาวิทยาลัย งานพัฒนานิสิต 20,000 เสร็จส้ิน 

โครงการ Goodbye Senior  งานพัฒนานิสิต 45,000 เสร็จส้ิน 

โครงการกีฬา Sci-Eng Games งานพัฒนานิสิต 45,000   

โครงการดงตาลสัมพันธ งานพัฒนานิสิต 50,000 เสร็จส้ิน 

โครงการคายผูนํานิสิต (ใชงบประมาณจากท่ีเหลือ 5,000+ โครง

การวว บําเพ็ญ 20,000 +สงเสริมทักษะอีก 15,000บาท  

งานพัฒนานิสิต 0 

เสร็จส้ิน 

โครงการตรวจเยียมนิสิตฝกงานภาคฤดูรอน 2555 งานพัฒนานิสิต 60,000 เสร็จส้ิน 

โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ งานพัฒนานิสิต 30,000   
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

โครงการ-กิจกรรม หนวยงาน งบ 

ประมาณ 

ดําเนินการ ณ 

31/05/2555 

โครงการ วว.บําเพ็ญ(หักไปชวยโครงการคายผูนํานิสิต20,000 บาท  งานพัฒนานิสิต 60,000   

โครงระบบสารสนเทศติดตามนิสิตและศิษยเกาของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

งานพัฒนานิสิต 0 

  

โครงการสรางประสบการณ สรางเสริมความรูแบบองครวมสําหรับ

นิสิตเคร่ืองกลฯ 

ME 35,000 

  

โครงการเตรียมความพรอมการเปนวิศวกร  ME 10,000   

โครงการเขารวมแขงขันรถประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง ME 75,000 เสร็จส้ิน 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี_ME ME 80,000   

โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณ ีME  ME 0   

โครงการ Home Room สาขา ME ME 0   

โครงการสานสัมพันธสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต คร้ังที่ 8  ME 0 เสร็จส้ิน 

โครงการรักษาอัตราการคงอยูและสรางเสริมแรงบรรดาลใจแกนิสิต

ในสาขา ใชในการเดินทางไปราชการ 5,556 บาท 

ME 20,000 

เสร็จส้ิน 

โครงการคืนสูเหยาชาว ME ME 0   

โครงการการออกแบบระบบไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร EE 15,000 เสร็จส้ิน 

โครงการอบรมการสรางหุนยนตเบื้องตน EE 35,000   

โครงการนวัตกรรมดานไฟฟาและคอมพิวเตอร EE 50,000   

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี EE EE 100,000 เสร็จส้ิน 

โครงการอบรมการใชส่ือมัลติมีเดีย ดวย camtasia studio เพื่อ

นําเสนอส่ือทางดานการเรียน-การสอน หักไปชวย ECE  MEETING 

PROJECT  5000 บาท 

EE 10,000 

  

โครงการอบรมการใชงานอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร EE 30,000   

โครงการ   ECE  MEETING PROJECT  5000 บาท EE  เสร็จส้ิน 

โครงการ Recycling Bank CE 0   

โครงการ CEE Home Room CE 0   

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี CEE CE 60,000 เสร็จส้ิน 

โครงการพัฒนานิสิตเพื่อจิตสาธารณะตอสังคม (CEE-CSR) CE 100,000 เสร็จส้ิน 

โครงการถายทอดองคความรูแกนิสิตโดยผูเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ

ดานวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

CE 40,000 

เสร็จส้ิน 

โครงการเขารวมการแขงขันคอนกรีตพลังชาง คร้ังท่ี 13 CE 25,000   

โครงการเขารวมการแขงขันคอนกรีตมวลเบา CE 25,000   

โครงการประกวดนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT 20,000   

โครงการสานสัมพันธไอท ี IT 15,000 เสร็จส้ิน 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

โครงการ-กิจกรรม หนวยงาน งบ 

ประมาณ 

ดําเนินการ ณ 

31/05/2555 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

วิทยาการคอมพิวเตอร 

IT 45,000  

โครงการคายวิชาชีพและผูนํา IT 20,000 เสร็จส้ิน 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี_IT IT 100,000 เสร็จส้ิน 

โครงการ Hoom Room (อาจารย + รวมสาขาฯ) IT IT 0  

โครงการมาตรฐานความปลอดภัยและเทคนิคปฏิบัติใน

หองปฏิบัติการเคมี (เปลี่ยนช่ือ) 

SC 30,000 เสร็จส้ิน 

โครงการ Applied Chemistry รักน้ีพี่ใหนอง SC 20,000 เสร็จส้ิน 

โครงการซอมแซมและพัฒนาอุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร SC 20,000 เสร็จส้ิน 

โครงการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูชุมชน SC 50,000  

โครงการทัศนศึกษาและดูงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(สําหรับนิสิตเคมีประยุกต) 

SC 40,000  

Home Room SC SC 0  

โครงการ English is Fun (เปล่ียนชื่อโครงการฯ) SC 35,000 เสร็จส้ิน 

โครงการ Home Room  สาขา PH PH 0  

โครงการคายอนามัยชุมชน PH 45,000 เสร็จส้ิน 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีสําหรับสาขาสาธารณสุขศาสตร PH 110,000 เสร็จส้ิน 

โครงการสรางประสบการณการสรางเสริมสุขภาพสําหรับนิสิต

สาธารณสุขศาสตร 

PH 15,000 เสร็จส้ิน 

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูสมาพันธนิสิต/นักศึกษา

สาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย       

PH 30,000 เสร็จส้ิน 

โครงการ Home Room  สาขา PH PH 0  

โครงการสานสัมพันธสา’สุข  PH 30,000 เสร็จส้ิน 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานวิทยาการระบาด PH 20,000 เสร็จส้ิน 

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งใหกับองคกร 

โครงการ 5 ส  และ  big cleaning day  
งานนโยบายและ

แผน 
15,000 เสร็จส้ิน 

โครงการสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานงบประมาณ

ของคณะฯเพื่อการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

งานนโยบายและ

แผน 
1,000  

โครงการผลประเมิน 360 องศาของคณะกรรมการประจําคณะฯ

เพื่อจัดทําแผนบริหารงานและปรับปรุงการดําเนินงานภายในคณะฯ 

งานนโยบายและ

แผน 
0  

โครงการเตรียมความพรอมกอนการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

และบริหารความเส่ียง 

งานประกัน

คุณภาพ 
20,000 เสร็จส้ิน 

โครงการกีฬาฮาเฮและสานสัมพันธคณะ วว งานกิจการพิเศษ  เสร็จส้ิน 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

โครงการ-กิจกรรม หนวยงาน งบ 

ประมาณ 

ดําเนินการ ณ 

31/05/2555 

โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

(ภาคตนและภาคปลาย) 

งานกิจการพิเศษ 20,000 เสร็จส้ิน 

โครงการทําแผนการปฏิบัติงาน ประจําป สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 

ME 10,000  

โครงการปรับปรุง Website และสื่อการเรียนการสอน สาขา ME 5,000  

โครงการทําบุญสาขาฯ ประจําป ME 5,000  

โครงการทํา SWOT สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร EE 10,000 เสร็จส้ิน 

โครงการทําแผนการปฏิบัติงาน ประจําป สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

IT 15,000  

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ IT 20,000 เสร็จส้ิน 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบมีสวนรวมของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร 

SC 15,000  

ยุทธศาสตรการขยายฐานผูรับบริการ 

โครงการวิจัยเพื่อเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

IT 15,000  

โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธหลักสูตรเคมีประยุกต SC 20,000 เสร็จส้ิน 

โครงการคาราวานวิทยาศาสตรเพื่อนอง SC 20,000  

โครงการนิสิตอาสาสํารวจเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน (Survey 

Camp) 

CE 0  

 

สําหรับชวงเวลากอนปรับโครงสรางบริหารใหม มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2554 ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2554 ดังนี ้
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

ของการ

ดําเนินงาน 

หมายเหต ุ

แผนเชิงรุก*    

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบไปดวย

ลักษณะเดนใน 6-e ไดแก 

- ethics มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- emotion quotient มีสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได และมีมนุษยสัมพันธ 

- education มีความรูดานวิชาการอยางถอง

แท 

- engineering มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถ

ปฏิบัติไดจริง 

- electronic มีความสามารถใช

คอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการทํางานไดเปนอยางด ี

- english มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สามารถใช

สื่อสารในการปฏิบัติงานได 

มีการออกประชาสัมพันธ คณะฯ 

เปนระยะ (คร้ัง) 
4 3 

1.1 ทําการพัฒนากลไกเชิงรุก เพื่อใหได

นักเรียนที่มีศักยภาพ ปรับปรุงเกณฑการรับนักเรียน 

เพื่อใหไดนิสิตท่ีมีศักยภาพสูงข้ึน 
1 1 

1.2 ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให

คําปรึกษานิสิตและสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเองผานระบบ จัดการ e-learning 

มีการจัดทํา  e-learning  (รอยละ) 40 38.46 

มีระบบสารสนเทศเพื่อใหคําปรึกษา

นิสิต 
4 4 

1.3 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ 

จริยธรรม และคุณธรรมโดยจัดระบบการเรียน

การสอนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 

มีโครงการ กิจกรรม เพื่อสงเสริมนิสิต 

ใหมีความรู ความเขาใจ ดานวิชาการ 

จริยธรรม และคุณธรรม 

มากขึ้น (โครงการ) 

40 18 

จัดโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มพูน

ความรู ดานภาษาอังกฤษ ใหแกนิสิต 

(โครงการ) 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

ของการ

ดําเนินงาน 

หมายเหต ุ

1.4 ผลิตบัณฑิตที่มีความพรอม กาวสูวิศวกร

มืออาชีพและบัณฑิตท่ีมีทักษะ 

มีโครงการที่ เสริมสรางความรู 

ความสามารถ แกนิสิต ใหกาวสูความ

เปนวิศวกรมืออาชีพ และเปนบัณฑิต

ที่มีทักษะในการทํางาน ทุกป 

(โครงการ) 

5 49 

2. พัฒนาการบริหารและการจัดการใหมี

ประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรภายในองคกร 

งบประมาณสําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งในและตางประเทศตอ

อาจารยประจํา (บาท) 

15,000 14,648.53 

2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสราง

แรงจูงใจและความกาวหนาในหนาที่ของ

บุคลากรทุกระดับ (Career Path) 

  

มีบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ี

ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชีพทั้งในและตางประเทศ (รอย

ละ) 

80 100 

2.2  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ให

สามารถเช่ือมโยงการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอกได เพื่อพรอมตอการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

มีการใหความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแกบุคลากรและนิสิต 

(โครงการ) 
2 2 

2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

บริหารงาน (MIS) 

มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 

(ระบบ) 

1 1 

2.4 ปรับปรุงองคกรเพื่อรองรับการขยายตัว

ของคณะและสาขาวิชา 

มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีชัดเจน 

และเหมาะสมกับภาระงาน (แผน) 
1 1 

3.สรางและบูรณาการองคความรู เพื่อพัฒนา

ชุมชนและภูมิภาคใหมีความยั่งยืน 

มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหตรง

ตามความตองการของตลาดงาน 

และเพื่อคุณภาพบัณฑิต ตามรอบ

ระยะเวลาการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1 5 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่เปดสอน 

3.2 พัฒนาหลักสูตร คุณภาพการเรียน การ

สอนของคณะฯ 

มีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน ในแตละ

รายวิชา (วิชา) 

2 1 

3.3  เปดหลักสูตรภาคพิเศษ 

และโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 

เปดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ 

(หลักสูตร) 
4 3 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

ของการ

ดําเนินงาน 

หมายเหต ุ

3.4   เปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญา

โท 

เปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับ

ปริญญาโท ท่ีตอบสนองตอความ

ตองการของทองถ่ิน (หลักสูตร) 

1 1 

3.5 สรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน และสนับสนุนการใหบริการทาง

วิชาการตรงตามความตองการของสังคม 

มีการสรางความรวมมือกับองคกร

ธุรกิจทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ และ

เอกชน เพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนใน

ดานการจัดการศึกษา ฝกอบรม เพื่อ

ยกระดับความเปนอยูของชุมชนและ

คุณภาพของประชาชน ซึ่งเปน

โครงการ กิจกรรม เพื่อถายทอด

ความรู แนวคิด แกชุมชน พรอมทั้งมี

การแลกเปล่ียน ความรูความเขาใจ 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด (หนวย

งาน,กลุม) ระบุจํานวนที่เพิ่มข้ึน 

3 5 

3.6 สนับสนุนการใหบริการทางวิชาการตรง

ตามความตองการของสังคม 

มีการจัดโครงการ รวมกิจกรรม เพื่อ

ถายทอดความรู แนวคิด แกชุมชน 

พรอมทั้งมีการแลกเปล่ียน ความรู

ความเขาใจ เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุด (โครงการ) 

4 5 

4.สรางงานวิจัยดานวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ที่สอดคลอง

ตอความตองการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และประเทศ 

จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน

การทํางานวิจัยของบุคลากร (บาท/

คณะ/ป) 

300,000 2,584,840 

4.1 สรางแรงจูงใจแกอาจารยในการงานวิจัย 

สนับสนุนใหบุคลากรเสนอโครงการ

ขอทุนวิจัยจากภายนอก (โครงการ) 
4 10 

4.2 สรางกลุมวิจัยเชิงบูรณาการ 

เฉพาะดาน (I-SRG) 

มีโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 

(โครงการ) 
1 0 

5.สงเสริมกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปลุกฝงแนวความคิดท่ีถูกตองและสรางเสริม

การมีสวนรวมของบุคลากรและนิสิตในการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคและ

ประเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554             18 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

ของการ

ดําเนินงาน 

หมายเหต ุ

5.1 สอดแทรกกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความ

เขาใจและภูมิใจในวิถีชีวิตภูมิปญญาไทย สราง

สิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรมอัน

จะนําไปสูการเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต

และภูมิปญญาไทย 

มีโครงการที่สอดแทรกกิจกรรม ท่ี

สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภูมิใจ

ในวิธีชีวิตภูมิปญญาไทย(โครงการ) 

 

9 

 

18 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
2554 2555 หมายเหตุ 

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

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2553                

ใหบุคลากรทราบ 

ผช.ประกัน

คุณภาพฯ 
                 สํานักประกันฯ รายงาน

ผลการตรวจประเมิน

วันที่  

25 ส.ค. 2554 

2.ทบทวน/ปรับปรุง/บูรณาการ/

กําหนด KPIs และเปาหมายสําหรับ

การประเมินคุณภาพภายใน ป

การศึกษา 2554 ตาม TQA สกอ. 

สมศ. 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ 
                 สปค.01 

3.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Quality Improvement Plan) 

ประจําปการศึกษา 2554 (จากผล

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในปการศึกษา 2553) 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ 
                 สปค.01 

4.กําหนดผูรับผิดชอบ และรายงาน

ผลเปนระยะ 

- ไตรมาสท่ี 3 (รายงานผลของ มิ.ย.

54 - ก.พ.55) 

- ไตรมาสท่ี 4 (มี.ค.55 - พ.ค.55) 

ผช.ประกัน

คุณภาพฯ 
                 สปค.01 

5.แจง KPIs และเปาหมายการ

ดําเนินงานใหบุคลากรทราบ 

คณบด ี                   

6. รวบรวมและเผยแพรขอมูล ผล

การดําเนินงานบนเว็บไซด 
เลขานุการงาน

ประกันคุณภาพฯ 

                 รายงานเปนระยะ 

กรรมการคณะฯ 

บุคลากร 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
2554 2555 หมายเหตุ 

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

7. รายงานผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้การประเมินคุณภาพภายใน             

ในรอบ 9 เดือน 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ 
                  

8. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ 
                  

9. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สาขาวิชา 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ 
                  

10. ติดตามการดําเนินงานตาม

ประบบประกันคุณภาพภายใน และ

นําผลไปปรับปรุงพัฒนา 

ผช.ประกัน

คุณภาพฯ 
                  

11. จัดทํารายงานประเมินตนเอง 

SAR ประจําปการศึกษา 2554 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ 
                  

12. จัด SAR บนระบบ Che QA 

Online 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ 
                  

13. เสนอรายงานประกันคุณภาพ

ภายในของคณะฯ ตอคณะกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณา 

รองคณบดีฝาย

แผนและพัฒนา

องคกร 

                  

14. รับการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน บนระบบ CHE-QA Online 

( C) 

คณะฯ                   

หมายเหตุ : มีการประชุมเปนระยะ เดือนละ 1 คร้ัง 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

1.6 โครงสรางการบริหารงานของคณะ 

 ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงานตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ.2553 เร่ือง การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ

ของหนวยงานภายใน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ประกอบดวยสํานักงานคณบดี และสาขาวิชา  

 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (สวนบริหารงานสอน โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร) 

อยางไรก็ตาม คณะมีสวนงานท่ีจัดต้ังเปนการภายในคณะและมีสวนงานพิเศษ นั่นคือ “ศูนยวิจัยบริการ

เทคโนโลยี และนวัตกรรม” และ “โครงการภาคพิเศษ” รายละเอียดดังนี ้

ศูนยวิจัยบริการเทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนศูนยที่เนนงานวิจัยและบริการวิชาการแกหนวยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใชบุคลากรภายในคณะ ฯ ทุกสาขาวิชาที่มีความรูความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในดานตาง ๆ โดยแบงหมวดงานเปน  4 งานไดแก  

1) งานใหคําปรึกษาฐานขอมูลและ GIS 

2) งานฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี 

3) งานทดสอบและวิเคราะห 

4) งานผลิตภัณฑและนวัตกรรม 

โดยมีบุคลากรสนับสนุนดานงานเอกสารและธุรการเพ่ือใหงานท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะเชิงรุกเพ่ือบริการสังคมและ

ภูมิภาค และเปนศูนยเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยของคณะฯและเผยแพรผลงาน ซึ่งสามารถสืบคนขอมูลวิจัยของคณะฯ 

โครงการภาคพิเศษ มีคณะกรรมการดําเนินงานแยกออกจากการดําเนินงานคณะโดยทั่วไป ตามระเบียบวา

ดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2547 

ท้ังนี้ โครงสรางการบริหารงานปจจุบันประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ คณะกรรมการประจําคณะ, 

โครงสรางบริหารงานสวนกลางคณะ, และโครงสรางบริหารการเรียนการสอน แสดงดังแผนภาพดานลาง 
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แผนภาพแสดงคณะกรรมการประจําคณะ (คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1058/2555 วันที่ 26/4/55) 
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แผนภาพแสดงโครงสรางบริหารงานสวนกลางคณะ 

 

 
 

 

แผนภาพแสดงโครงสรางบริหารงานการเรียนการสอน 
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะ 

 ป จจุ บั น คณะวิท ยา ศา สตร แ ล ะ วิศ วกร รม ศา สต ร  มี คณบดี เ ป น ผู บ ริห าร  ตา ม คํ าสั่ ง สภ า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 15/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554 เร่ืองแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แตงตั้ง ผ.ศ.ศิริวัฒน พูนวศินเปนคณบด ี 

ทําเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรตั้งแตเร่ิมตั้งคณะจนถึงปจจุบัน 

2543 – 2545    รศ.ดร.พงษศักดิ์  สุริยวนากุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

2545 – 2550  รศ.ดร.พงษศักดิ์  สุริยวนากุล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2550 – 2554 รศ.ดร.ศุภกิจ  นนทนานันท คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2554 – ปจจุบัน ผศ.ศิริวัฒน  พูนวศิน   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 

รายนามผูบริหารงาน (ธันวาคม พ.ศ.2554 – ปจจุบัน) 

 ผูชวยศาสตราจารย ศิริวัฒน  พูนวศิน  คณบด ี

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัจนวงค  กรีพละ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 ดร.พีระ  ลิ่วลม    รองคณบดีฝายแผนพัฒนาองคกรและประกันคุณภาพ 

 ดร.สันติ  โถหินัง    รองคณบดีฝายวิชาการ 

 พ.อ.อ.เพิ่มพล  กุดจอมศรี   รองคณบดีฝายรับเขาและโครงการพิเศษ 

 ดร.ทวี  งามวิไลกร    รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาพร พวงพรพิทักษ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 นายณธกร  ทัศนัส    ผูชวยคณบดีฝายแผนพัฒนาองคกรและประกันคุณภาพ 

 นายถนอมศักดิ์  วงศมีแกว   ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นายสมควร  โพธารินทร   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

 นายศราวุฒิ  สุพรรณราช   ผูชวยคณบดีฝายรับเขาและโครงการพิเศษ 

 นางสาวศิริลักษณ  พานโคกสูง   ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัจนวงค  กรีพละ รักษาการหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ 

         ส่ิงแวดลอม 

 ดร.ทวี  งามวิไลกร    รักษาการหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและ 

         การผลิต 

 นายพนม  ทาวด ี    หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
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 ดร.นารีรัตน  กิติศรีปญญา   หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 นายสุภาพ  กัญญาคํา    หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ดร.ศมณพร  สุทธิบาก    หัวหนาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

รายนามผูบริหารงาน (มิถุนายน พ.ศ.2554 – สิงหาคม 2554) 

 รองศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ  นนทนานันท คณบด ี

 ผูชวยศาสตราจารย ศิริวฒัน  พูนวศิน  รองคณบด ี

 นายบุรินทร  ชางนอย   ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

 ดร.ศมณพร  สุทธิบาก    ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

 ดร.ภัทราวดี  ประเสริฐสังข   ผูชวยคณบดีฝายนโยบายและแผน 

 ดร.สังคม  ศรีสมพร    ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 นายณธกร  ทัศนัส    ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

 นายศราวุฒิ  สุพรรณราช   ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

 ดร.ทวี  งามวิไลกร    หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 

 ดร.นิธิรัชต  สงวนเดือน   หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

 พ.อ.อ.เพ่ิมพล  กุดจอมศรี   หัวหนาสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 ดร.นารีรัตน  กิติศรีปญญา   หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 นายสุภาพ  กัญญาคํา    หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ดร.ศมณพร  สุทธิบาก    รักษาการณหัวหนาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 

คณะกรรมการของคณะฯ ปจจุบันประกอบดวย 

 คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

o ศูนยวิจัย บริการเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 คณะกรรมการฝายแผนและประกันคุณภาพ 

 คณะกรรมการฝายพัฒนาองคกร 

o คณะดําเนินงานบริหารเพ่ือการจัดการระบบสารสนเทศคณะ 

 คณะกรรมการฝายวิชาการ 

 คณะกรรมการฝายรับเขาและโครงการพิเศษ 

 คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ 

o คณะทํางานวิเทศสัมพันธ 
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1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2554 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 

ดานบุคลากร 

1. รศ.ดร.พงษศักดิ์ สุริยวนากุล บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลเกียรติยศ           

คนดีศรีอีสาน ในงาน 30 ป คนดีศรีอีสาน โดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร สื่อมวลชน 20 จังหวัดอีสาน และ 

เครือขายแกนนําสกลนครเมืองนาอยู เชิดชูคนดีศรีอีสาน ไดรวมกันจัดงาน มอบรางวัลคนดีศรีอีสาน โลเกียรติยศ

จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี น.ส.ย่ิงลักษณ ชินวัตร   

                        

   
2. รศ.ดร.พงษศักดิ์ สุริยวนากุล บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลผูสนับสนุน

เครือขายสกลนครนาอยูดีเดน ในงานเมืองนาอยูเชิดชูผูทําดี 2554 จัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมกับภาคี

เครือขายสกลนครเมืองนาอยู วันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 
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3. อ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัล “ครูดีเดน 

ประจําป 2555” เนื่อง ในวันครูแหงชาติ ซึ่งจัดโดย คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ณ หอประชุม                    

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร วันท่ี 16 มกราคม 2555 

 
4. อ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัล “ศิษยเกาแหง

ความภาคภูมิใจ ป 2555” คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจากสมาคมศิษยเกา มหาวิทยายขอนแกน 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2555 

 
 

5. อ.เศรษฐกร กาเมือง , อ.ศราวุฒิ สุพรรณราช, นายทวัตชัย อัยยะรัตน บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

และคอมพิวเตอร ไดรับการยกยองสรรเสริญ จากการเดินทางไปติดตั้งเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียง และตรวจสอบ

ระบบไฟฟา ใหแก เมืองอาดสะพังทอง และเมืองเซโปน แขวงสวันเขต สปป.ลาว ระหวางวันท่ี 25 - 30 มีนาคม 

2555 
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ดานนิสิต 

1. นิสิตสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมเค ร่ืองกลและการผลิ ต คุมทีม โดย                      

นายประยุทธ สุวรรณา บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต ไดรับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแขงขันรถประหยัดเชื้อเพลิงประเภท รถ

ประดิษฐกลุมประชาชน  ในรายการ การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง               

คร้ังที่ 14 วันท่ี 17-19 กุมภาพันธ 2555 ณ ริมลานทะเลสาบ เมืองทองธานี                  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต คุมทีมโดยนายอาทิตย แสงงาม อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต รวมการแขงขันการเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ ในงาน ราชภัฎ

วิชาการคร้ังท่ี 8 วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2554 จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยนิสิตไดรับรางวัล

ชนะเลิศ และรางวัลท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต  เขารวมการแขงขันการออกแบบและสรางหุนยนตแหง

ประเทศไทย คร้ังท่ี 5 ท้ังนี้ประกอบดวย นายซุกรุนัย ดอเลาะ นายซากีรีน ดอโอะ นายชัยวัฒน ชัยแหน ง                         

นายอรรถชยั เชื้อสิงห  นายวีรยุทธ ภูแกว นายธนากร คําประดับ โดยนิสิตไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และ

รางวัลโปรแกรมยอดเย่ียม ระหวางวันท่ี 22 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2555 
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4. นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม เขารวมการแขงขันคอนกรีตพลังชาง คร้ังท่ี 12 ระหวางวันที่ 

25 – 26 สิงหาคม 2554 ซ่ึงเปนความรวมมือของ บ.เอสซีจี  ซีเมนต จํากัด และภาควิชาวิศวกรรมโยธา                    

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยทีมนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอมไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภทคอนกรีตกําลังสูง ซึ่งมีทีมเขารวมการแขงขันทั้งหมด 46 ทีม 

 
 

5. นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม เขารวมการแขงขันประกอบสะพานเหล็ก ณ National 

Central University, Taiwan ซึ่งจัดระหวางวันท่ี 20 – 22 มีนาคม 2555 โดยมีทีมเขารวมการแขงขันทั้งหมด 12 

ทีม จาก ประเทศญี่ปุน ไตหวัน และประเทศไทย โดยนิสิตไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภทสวยงาม 

 
 

6. นางสาวนิตยา คณิตสาร นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย จากบทความเร่ือง              

หนูจะเปนเด็กดีของคุณตา ในการประกวดเร่ืองส้ันสุขภาพ ในหัวขอ สุขภาพดีท่ีอีสานตอนบน ปท่ี 2 ประจําป 2554 

จัดโดย สปสช. สํานักงานหลักประกันคุณภาพแหงชาติ เขต 8 

ดานความรวมมือกับชุมชน 

1. ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร รม โ ย ธ า แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ร ว ม กั บ อ า จ า รย  นิ สิ ต  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่มีจิตอาสา รวมกันปน EM Ball มอบใหกับ

เครือขายสกลนครเมืองนาอยู โดยมีสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนผูแทนรับมอบ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยใน จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดในภาคอีสานท่ีประสบภัย

น้ําทวม และบางสวนนําไปชวยเหลือผูประสบภัยในจังหวัด สิงหบุรี และจังหวัดปทุมธานี ในระหวางวันท่ี                       

7 – 11 พฤศจิกายน 2554 ณ หองปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคาร 7) 
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2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ไดจัดโครงการคายอาสาชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม                       

(หลังน้ําลด) โดยรวมกับเครือขายสกลนครเมืองนาอยู ผานทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร ภายใตโครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะตอสังคม ซึ่งจัด

ข้ึน ณ บานทาเย่ียม ต.ลําชี อ.ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โดยกิจกรรม ท่ีดําเนินการ 

ไดแกการทําความสะอาดถนนหลังน้ําลด การแจกทรายอะเบท น้ําหมักชีวภาพ(EM) กอนจุลินทรีย (EM Ball)               

การเยียวยาฟนฟูหลังน้ําลด รวมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอฆองชัย และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  

 

3. โครงการการถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวเพ่ือชุมชน แกเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร

และผูที่สนใจ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ บานหนองสนม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

 

 

 

 

ดานกิจกรรมคณะ 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เปนเจาภาพการจัด

โครงการ ประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแหงชาติ คร้ังที่ 17 17th NATIONAL CONVENTION ON CIVIL 

ENGINEERING วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาเชิงบูรณาการ CIVIL ENGINEERING FOR INTERGRATED 

DEVELOPMENTS 9-11 พฤษภาคม 2555 จัดท่ี เซ็นทารา โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานี 
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2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร จัดโครงการหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานเคล่ือนท่ี 2554 ของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เพ่ือมุงเนนใหนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสวนภูมิภาคไดฝกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร ซึ่งทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางเปน

ระบบ สงผลใหนักเรียนมีทักษะและความเขาใจในเนื้อหาดานวิทยาศาสตรไดแจมชัดข้ึน จัด ณ โรงเรียนสกลราช

วิทยานุกูล และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1.9 ขอมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 

 ขอมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเภท       ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

งบประมาณ

แผนดิน 

17,348,304 17,348,304 0.00 1,739,700 1,739,700 0.00 4,504,250.00 4,495,499.39 8,700.69 

งบประมาณเงิน

รายได 

12,544,675 12,737,276 -192,601 16,442,100 10,832,495 5,609,606 13,448,166.00 11,710,255.96 1,737,910.04 

รวม (บาท) 29,892,979 30,085,580 -192,601 18,181,800 12,572,195 5,609,606 17,952,416.00 16,205,755.35 1,746,610.73 

 ขอมูลการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายการ ปงบประมาณ (บาท) 

2552 2553 2554 

รายรับท้ังหมดของหนวยงาน 29,892,979 18,181,800 17,952,416.00 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0.00 0.00 85,442.00 

คาใชจายท้ังหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 27,018,801 7,880,726 14,706,685.35 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 3,066,779 4,691,469 1,499,070.00 

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0.00 0.00 0.00 

คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 0.00 0.00 0.00 

คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 

เงินเหลือจายสุทธิ -192,601 5,609,606 1,746,610.73 

สินทรัพยถาวร 69,862,127.77 77,809,150.77 80,206,341.77 
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 รายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) 

  

แหลงรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจาย ประมาณการรายจาย 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล 4,504,200.00 1. งบบุคลากร 886,500.00 

2. เงินรายไดจากการจัดการศึกษา 20,230,780.00 2. งบดําเนินงาน 9,793,200.00 

3.  3. งบลงทุน 8,122,000.00 

4.  4. งบอุดหนุน 3,403,000.00 

5.   5. งบอื่นๆ 1,053,000.00 

  6. เงินกันไวเบิกเหลื่อมป  - 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 24,734,980.00 รวมประมาณการรายจาย (บาท) 23,257,700.00 

1.9.2 จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  ปการศึกษา 2552-2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 4 3 7 6 3 9 7 3 10 

- หลักสูตรภาษาไทย 4 3 7 6 3 9 7 3 10 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาโท (รวม) - - - - - - 1 - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 4 3 7 6 3 9 8 3 11 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 4 3 7 6 3 9 8 3 11 

- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            33 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ประจําปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ชื่อหลักสูตรท้ังหมด ระดับ 

ประเภทหลักสูตร เปด

สอน 

() 

ไมเปด

สอน 

(X) 

ภาคปกต ิ

() 

ภาคพิเศษ 

() ภาษาไทย 

() 

นานาชาติ

() 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

       

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

ปริญญาตรี       

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

ปริญญาตรี       

3. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

ปริญญาโท 

แผน ก 

      

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

       

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

ปริญญาตรี       

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

ปริญญาตรี       

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการ

ผลิต 

       

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและ

การผลิต 

ปริญญาตรี       

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญาตรี       

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ปริญญาตรี       

9.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญาตรี       

สาขาวิชาวิทยาศาสตร        

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต 

ปริญญาตรี       

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร        
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ชื่อหลักสูตรท้ังหมด ระดับ 

ประเภทหลักสูตร เปด

สอน 

() 

ไมเปด

สอน 

(X) 

ภาคปกต ิ

() 

ภาคพิเศษ 

() ภาษาไทย 

() 

นานาชาติ

() 

11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี       

รวม        

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ใหระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไวดวย  

1.9.3 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาควิชา/สาขาวิชา (ตามหลักสูตรที่เปดสอน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับ

ปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ป.โท ป.เอก 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม     

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

(ภาคปกติ) 

48 - - 48 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

(ภาคพิเศษ) 

26 - - 26 

3. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธาและสิ่งแวดลอม  20  20 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  - -  

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

(ภาคปกติ) 

70 - - 70 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

(ภาคพิเศษ) 

60 - - 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต     

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

(ภาคปกติ) 

50 - - 50 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคปกติ) 41 - - 41 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(ภาคปกติ) 4 - - 4 

9.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) 16 - - 16 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร     

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต(ภาคปกติ) 44 - - 44 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร     

11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) 15   15 

รวม 374 20 - 394 
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1.9.4 จํานวนบุคลากร  

 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด   คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูล

กองการเจาหนาที)่ 

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2553 2554 

1. บุคลากรสาย

วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท 54.5 63 

ปริญญาเอก 14 17 

รวม 68.5 80 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวม - - 

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท 54.5 63 

ปริญญาเอก 14 17 

รวมทั้งหมด 68.5 80 

2.  นักวิจัย 

 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวม - - 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวม - - 

 รวมนักวิจัย ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวมทั้งหมด - - 

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 31.5 37 

4.  รวมบุคลากรท้ังหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 73 91 

5.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท  27 26 

6.  รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) 100 117 

 หมายเหต:ุ บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
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- ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป  คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 

 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและ

คุณวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2554 (ใชขอมูลกองการเจาหนาที)่ 

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม

จํานวน 

(คน) 

ผลรวม

คาถวง

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

ตําแหนงทางวิชาการ คา

นํ้าหนัก 

จํานวน 

(คน) 

คา

นํ้าหนัก 

จํานวน 

(คน) 

คานํ้าหนัก จํานวน 

(คน) 

อาจารย 0 0 2 60 5 15 75 195 

ผูชวยศาสตราจารย 1 0 3 2 6 2 4 18 

รองศาสตราจารย 3 0 5 0 8 1 1 8 

ศาสตราจารย 6 0 8 0 10 0 0 0 

ผลรวมจํานวน (คน) 0 62 18 80   

ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 

(คะแนน) 

0 126 95   221 

คาดัชนีคุณภาพอาจารย  

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา หารดวย จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด) 

= 221/80 

= 2.76 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5  

(กําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารย 6 คะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

= 2.76 x 5  

  6 

=  2.30 

 หมายเหต:ุ บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 

- ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและ

คุณวุฒิการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลกอง

การเจาหนาที่) 

ภาควชิา/สาขาวิชา อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธาและสิ่งแวดลอม 

- 11 3 14 - 0 1 1 - - 1 1 - - - - - 11 5 16 

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

- 11 0 11 - 1 1 2 - - - - - - - - - 12 1 13 
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ภาควชิา/สาขาวิชา อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

และการผลิต 

- 8 4 12 - 1 0 1 - - - - - - - - - 9 4 13 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- 14 2 16 - 0 0 0 - - - - - - - - - 14 2 16 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร 

- 12 6 18 - 0 0 0 - - - - - - - - - 12 6 18 

สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

- 4 0 4 - 0 0 0 - - - - - - - - - 4 0 4 

รวมท้ังหมด  60 15 75 - 2 2 4 - - 1 1 - - - - - 62 18 80 

 

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหนงทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป - 40 18 58 54 3 1 - 58 

2 6-9 เดือน - - - - - - - - - 

3 นอยกวา 6 เดือน - 4 - 4 4 - - - - 

4 ลาศึกษาตอ  - 22 - 22 21 1 - - 22 

5 ลาเขียนตํารา - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด - 68 18 84 79 4 1 - 84 

ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 42 18 58 54 3 1 - 58 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด เชน อาจารยขาราชการ อาจารย

พนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2554 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลกองการเจาหนาที่) 

 

หนวยงาน 
ชํานาญงาน 

ชํานาญการ

พิเศษ 
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ชํานาญการ อ่ืนๆ รวม 

รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 

สํานักงานเลขานุการ - - - - - - - 7 2 - - - - - - - - - - 7 2 9 

สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธาและสิ่งแวดลอม 

- - - - - - - 4 1 - - - - - - - - - - 4 1 5 
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หนวยงาน 
ชํานาญงาน 

ชํานาญการ

พิเศษ 
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ชํานาญการ อ่ืนๆ รวม 

รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

- - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - 1 2 - 3 

สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

และการผลิต 

- - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - 2 2 - 4 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - 2 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร 

- - - - - - 1 4 2 1 - - - - - - - - 2 4 2 8 

สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

- - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 

รวม - - - - - - 6 21 5 1 - - - - - - - - 7 21 5 33 

 หมายเหต:ุ บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 

- ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2554 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลคณะ) 

หนวยงาน ประชุมสัมมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 

สํานักงานเลขานุการ 2 3 1 1 7 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 10 3 7 3 23 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 8 5 4 2 19 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 6 4 2 3 15 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 1 0 8 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร 3 2 0 0 5 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 6 8 0 0 14 

รวม 40 27 15 9 91 
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1.9.5  จํานวนนิสิตทั้งหมด (นับจํานวนหัวนิสิตจริง)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

(ใชขอมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จากกองแผนงาน) 
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5-6 
ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม 

รวม 530 - - 500 - - 293 - - 480 - - - - - 1,803 - - 

    ภาคปกติ  427 - - 451 - - 253 - - 349 - - - - - 1,480 - - 

เคมีประยุกต  37 - - 24 - - 3 - - - - - - - - 64 - - 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  39 - - 61 - - 63 - - 110 - - - - - 273 - - 

วิศวกรรมเครื่องกลและ

การผลิต  
52 

- - 
53 

- - 
60 

- - 
44 

- - - - - 
209 

- - 

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร   
68 

- - 
93 

- - 
76 

- - 
123 

- - - - - 
360 

- - 

วิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม  
73 

- - 
67 

- - 
50 

- - 
72 

- - - - - 
262 

- - 

สาธารณสุขศาสตร  152 - - 153 - - 1 - - - - - - - - 306 - - 

วิทยาการคอมพิวเตอร  6 - - - - - - - - - - - - - - 6 - - 

    ภาคพิเศษ  103 - - 49 - - 40 - - 131 - - - - - 323 - - 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  19 - - 7 - - 8 - - - - - - - - 34 - - 

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร   
43 

- - 
30 

- - 
20 

- - 
19 

- - - - - 
112 

- - 

วิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม  
41 

- - 
12 

- - 
12 

- - 
14 

- - - - - 
79 

- - 

สาธารณสุขศาสตร 

(ตอเนื่อง)  
- 

- - 
- 

- - 
- 

- - 
98 

- - - - - 
98 

- - 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม 

- ภาคปกติ 15 - 15 - - - 15 - 15 15 - 15 - - - 15 - 15 

หลักสูตรวิศกรรม              

ศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

15 - 15 - - - 15 - 15 15 - 15 - - - 15 - 15 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 15 - 15 - - - 15 - 15 15 - 15 - - - 15 - 15 

- ภาคปกติ 15 - 15 - - - 15 - 15 15 - 15 - - - 15 - 15 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม 

รวมท้ังหมด - - - - - - 

- ภาคปกต ิ - - - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - 

 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปการศึกษา 2552 – 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร             

(ใชขอมูลคณะ) - ขอมูลจากฝายทะเบียน มก.ฉกส. 
หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 34 10 44 43 22 65 30 9 39 

- ลาออก 12 5 17 25 3 28 20 2 22 

- คัดช่ือออก 22 5 27 18 19 37 10 7 17 

ปริญญาโท (รวม) - - - - - - - - - 

- ลาออก - - - - - - - - - 

- คัดช่ือออก - - - - - - - - - 

ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 

- ลาออก - - - - - - - - - 

- คัดช่ือออก - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 34 10 44 43 22 65 30 9 39 

- ลาออก 12 5 17 25 3 28 20 2 22 

- คัดช่ือออก 22 5 27 18 19 37 10 7 17 

(ใชขอมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553, 2554, 2555 ตามลําดับ) 

 อัตราผลสัมฤทธิ์ (รอยละของจํานวนนิสิตจบตามเวลาท่ีกําหนดของหลักสูตร) ปการศึกษา 2552-2554 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลคณะ) – ขอมูลจากฝายทะเบียน 

มก.ฉกส.  

หลักสูตร 
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย 

ปริญญาตรี (รวม)          

- หลักสูตรภาษาไทย          

วิศวกรรมเครื่องกลและ

การผลิต  

85.71 - 85.71 46.81 - 46.81 39.13 - 39.13 

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร   

45.14 - 45.15 44.81 35.85  44.97 38.93  

วิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอม  

55.70 - 55.70 37.36 - 37.36 39.29 24.59  
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หลักสูตร 
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 73.96 - 73.96 50.00 . 50.00 57.89 - 57.89 

วิทยาการคอมพิวเตอร  - - - - - - - - - 

เคมีประยุกต - - - - - - - - - 

สาธารณสุขศาสตร

(ตอเนื่อง) 

- 63.28 63.28 - 80.52 80.52 - 94.79 94.79 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาโท (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลคณะ) ขอมูลจากฝายทะเบียน มก.ฉกส.  

หลักสูตร 
ภาคปกต ิ

(ป) 

ภาคพิเศษ 

(ป) 

เฉลี่ย 

(ภาคการศึกษา) 

ระยะเวลาศึกษาท่ีกําหนดใน

หลักสูตร(ภาคการศึกษา) 

ปริญญาตรี (รวม) 4 4 8 8 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

4 - 8 8 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

4 4 8 8 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 

4 - 8 8 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 - 8 8 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รวม) - - - - 

- หลักสูตร... - - - - 

- หลักสูตร... - - - - 

ปริญญาโท (รวม) - - - - 

- หลักสูตร... - - - - 

ปริญญาเอก (รวม) - - - - 

- หลักสูตร... - - - - 
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หลักสูตร 
ภาคปกต ิ

(ป) 

ภาคพิเศษ 

(ป) 

เฉลี่ย 

(ภาคการศึกษา) 

ระยะเวลาศึกษาท่ีกําหนดใน

หลักสูตร(ภาคการศึกษา) 

- หลักสูตร... - - - - 

 ขอมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full Time Equivalent Student) ปการศึกษา 2554  

(ใชขอมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนอาจารย จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย : 

FTES FTES ภาคตน FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 16 177.62 170.47 174.04 1 : 10.88 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 13 305.88 272.71 289.29 1 : 22.25 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 13 222.65 209.24 215.94 1 : 16.61 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 185.41 214.06 199.74 1 : 12.48 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร 19 527.35 331.82 429.59 1 : 22.61 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 7 162.00 204.82 183.47 1 : 26.21 

รวมท้ังหมด 80 1,580.91 1403.12 1,492.01 1 : 18.65 

 ขอมูลอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full 

Time Equivalent Student) (ใชขอมูลคณะ) 

รายละเอียด ปการศึกษา 

2552 2553 2554 

1. จํานวนอาจารยปฏิบัติงาน 36 44 58 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด (FTES) 2,015.85 1,621 1,492.01 

3. จํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  

    (เกณฑมาตรฐาน 1 :  ) 

1 : 55.99 1 : 36.84 1 : 25.72 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

(ใชขอมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดลอม 

39 - - 39 - - - - - - - - 39 - - 39 

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

96 20 - 116 - - - - - - - - 96 20 - 116 

สาขาวิชา 50 - - 50 - - - - - - - - 50 - - 50 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            43 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม 

วิศวกรรมเครื่องกลและ

การผลิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

66 - - 66 - - - - - - - - 66 - - 66 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร - - - - - - - - - - - - - - - - 

สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร(ตอเนื่อง) 

- 65 - 65 - - - - - - - - - 65 - 65 

รวม 251 85 - 336 - - - - - - - - 251 85 - 336 

 ขอมูลจํานวนองคกรนิสิต/ชุมนมุนิสิต    

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนองคกรนิสิต/ชุมนมุนิสิต ที่ทํากิจกรรมเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม

และความยั่งยืน 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 1 1 1 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร - - - 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต - - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร - - - 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร - - 1 

รวมทั้งหมด 1 1 2 

1.9.6  งานวิจัย  

 ขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โครงการ 

ชวงระยะเวลาของ

โครงการ (พ.ศ.

2554-2555) 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการทั่วไป 

1.องคประกอบทางเคมีจาก

กิ่งกรวยปา 

1 ตุลาคม 2554- 

30 กันยายน 2555 

 

นายสันติ โถหินัง 
คณะวิทยาศาสตร

และ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัด

50,000 - 50,000 

2.การออกแบบและสราง

ระบบควบคุมหุนยนต

อุตสาหกรรม 

นายทวี 

งามวิไลกร 
50,000 - 50,000 

3.การออกแบบอุปกรณ

ระบายความรอนดวย

นายสังคม 

ศรีสมพร 
45,900 - 45,900 
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โครงการ 

ชวงระยะเวลาของ

โครงการ (พ.ศ.

2554-2555) 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ข้ันตอนวิธีวิวัฒนาการ สกลนคร 

4.องคประกอบทางเคมีจาก

ราคีโตเมียม โกลโบซัม 
นายสันติ โถหินัง 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

60,000 - 60,000 

5.ศักยภาพพลังงานลมเพื่อ

การผลิตไฟฟาในเขตจังหวัด

สกลนคร 

นางสาวนภาพร 

พวงพรพิทักษ 
55,000 - 55,000 

6.การพัฒนาเครื่องอบแหง

อเนกประสงคเพ่ือชุมชน 

นายรุงทวี 

ผดากาล 
47,000 - 47,000 

7.การสรางแขนกลท่ีมีความ

คลองตัวสูงแบบ ๓ องศา

อิสระ 

นายทวี 

งามวิไลกร 
60,000 - 60,000 

8.การพัฒนาเครื่องอัดกอน

เช้ือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติเพ่ือ

ชุมชน 

นางสาวศิริลักษณ 

พานโคกสูง 
54,000 - 54,000 

9.การออกแบบระบบไฟฟา

กําลังใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

นายศรีศักดิ์ 

จางจิตต 
40,000 - 40,000 

10.การศึกษาการปลูกออย

ตอ 2 ในเชิงพาณิชย 

 

 

 

นายประภากรณ 

แสงวิจิตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

150,000 - 150,000 

11.การประยุกตเทคนิคพาร

ทิเคิลสวอรมสําหรับระบบ

ผลิตไฟฟาพลังงานทดแทน

ภายใตโครงการรับ ซื้อไฟฟา

จากแหลงผลิตไฟฟาขนาด

เล็กมาก 

นางสาวนภาพร 

พวงพรพิทักษ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา แหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

80,000 - 80,000 

12.การศึกษาความเปนไปได

ในการใชเช้ือเพลิงชีวภาพใน

จังหวัดสกลนครกับเซลล 

เช้ือเพลิงแบบ Solid Oxide 

นางอัญชสา 

ประมวลเจริญกิจ 
200,000 - 200,000 

13.การจําแนกประเภทเชิง

กลุมของสมการของไหลหน่ึง

มิติท่ีพลังงานภายในอยูในรูป 

นางประครอง 

วรกา 
70,980 - 70,980 
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โครงการ 

ชวงระยะเวลาของ

โครงการ (พ.ศ.

2554-2555) 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

14.การศึกษาปริมาณหินปูน

ท่ีเหมาะสมในการผลิต

ปูนซีเมนตประเภท 

Portland Limestone 

Cement” 

นายวัจนวงค  

กรีพละ  

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และ

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

- 480,000 480,000 

15.การประยุกตเทคนิคพาร 

ทิเคิลสวอรมสําหรับระบบ

ผลิตไฟฟาพลังงานทดแทน

ภายใตโครงการรับซ้ือ ไฟฟา

จากแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก

มาก 

นางสาวนภาพร 

พวงพรพิทักษ 
- 480,000 480,000 

16.การจําแนกประเภทเชิง

กลุมของสมการของไหลหน่ึง

มิติซึ่งมีพลังงานภายในอยูใน

รูป ζ(ρ, s)√α +
φ(ρ, ∇ρ) + ϕ(ρ, s) 

นางประครอง 

วรกา 
- 233,220 233,220 

โครงการที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมและความยั่งยืน 

1.การศึกษาความเปนไปได

ในการจัดตั้งโรงงานผลิต

อาหารโคขุน ศึกษาเฉพาะ

กรณี สหกรณการเลี้ยงปศุ

สัตว กรป.กลาง โพนยางคํา 

จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 

20 มกราคม 2555-

25 มีนาคม 2555 

นายประภากรณ 

แสงวิจิตร 

สหกรณการเล้ียง

ปศุสัตว กรป.กลาง 

โพนยางคํา จํากัด 

อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร  

- 200,000 200,000 

2.โครงการการจัดการปญหา

ส่ิงแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยู

อาศัยชุมชนหนองหารหลวง 

จังหวัดสกลนคร 

21 ธันวาคม 2553-

21 ธันวาคม 2554 

นางสาวศมณพร 

สุทธิบาก และ

นางสาวนิธิรัชต 

สงวนเดือน 

การเคะแหงชาติ - 1,243,000 1,243,000 

3.การนํานํ้าท้ิงจากระบบ

บําบัดนํ้าเสียแบบบอบําบัด

ตามธรรมชาติกลับมาใชใหม

เพ่ือการเกษตรกรรม : 

กรณีศึกษาหอพักนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

1 ตุลาคม 2554- 

30 กันยายน 2555 

นางสาวนิธิรัชต 

สงวนเดือน 

คณะวิทยาศาสตร

และ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

50,000 - 50,000 

รวม 1,012,880 2,636,220 3,649,100 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 ขอมูลงานวิจัยท้ังหมด คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ประจําป  

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด (ปงบประมาณ พ.ศ.) 20 25 19 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ป

ปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

12 24 11 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

20 7 10 

รวม 32 31 21 

จํานวนบทความวิจัยที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมและ

ความยั่งยืนที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

- - 10 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

- - 0 

รวม - - 10 

จํานวนบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

(ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

- - 6 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

- - 0 

รวม - - 6 

จํานวนบทความวิชาการที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม

และความย่ังยืน ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน 

พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

- - 4 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

- - 0 

รวม - - 4 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุม

วิชาการ (ปการศึกษา) 

ในประเทศ  - - 6 

ตางประเทศ - - 1 

รวม - - 7 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยที่นําเสนอผลงาน

วิชาการ (ปการศึกษา) 

ในประเทศ  - - 14 

ตางประเทศ - - 2 

รวม - - 16 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูล (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  - - - 

ตางประเทศ - - - 

รวม 13 18 20 

จํานวนงานวิจัยที่ไดสรางนวัตกรรมใหม (ปการศึกษา) ในประเทศ  - - - 

ตางประเทศ - - - 

รวม - - - 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

รายละเอียด ประจําป  

2552 2553 2554 

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือ

อนุสิทธิบัตร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  1 1 1 

ตางประเทศ - - - 

รวม 1 
(นายประภากรณ 

แสงวิจิตร) 

1 
(นายประภากรณ 

แสงวิจิตร) 

1 
(นายประภากรณ 

แสงวิจิตร) 

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ (ปปฏิทิน พ.ศ.) ในประเทศ  - - - 

ตางประเทศ - - - 

รวม - - - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  499,192 1,836,440 1,012,880 

ภายนอก 1,940,000 748,400 2,636,220 

รวม 2,439,192 2,584,840 3,649,100 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 

(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  1,221,000 258,500 50,000 

ภายนอก 480,000 396,440 1,443,000 

รวม 1,701,000 654,940 1,493,000 

จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนวิจัย 

(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  13 - 8 

ภายนอก 8 - 5 

รวม 21 19 13 

รูปภาพกิจกรรมการวิจัย 

    

โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนครชุมชน

หนองหารหลวง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยการเคหะแหงชาต ิ

 ขอมูลเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและตางประเทศ คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2554 

ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความรวมมือ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 

1.การศึกษาปริมาณหินปูนที่

เหมาะสมในการผลิต

ปูนซีเมนตประเภท Portland 

Limestone Cement” 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

 1 ตุลาคม 2554-

30 กันยายน 

2555 

 

 

480,000 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความรวมมือ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 

2.การประยุกตเทคนิคพารทิ

เคิลสวอรมสําหรับระบบผลิต

ไฟฟาพลังงานทดแทนภายใต 

โครงการรับซื้อไฟฟาจากแหลง

ผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

 1 ตุลาคม 2554-

30 กันยายน 

2555 

 

480,000 

3.การจําแนกประเภทเชิงกลุม

ของสมการของไหลหนึ่งมิติซึ่ง

มีพลังงานภายในอยูในรูป  

ζ(ρ, s)√α + φ(ρ,∇ρ)
+ ϕ(ρ, s) 

 1 ตุลาคม 2554- 

30 กันยายน 

2555 

233,220 

4.การศึกษาความเปนไปไดใน

การจัดต้ังโรงงานผลิตอาหาร

โคขุน ศึกษาเฉพาะกรณี 

สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป.

กลาง โพนยางคํา จํากัด 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว 

กรป.กลาง โพนยางคํา 

จํากัด อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

 20 มกราคม 

2555-25 มีนาคม 

2555 

200,000 

5.โครงการการจัดการปญหา

สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาที่อยู

อาศัยชุมชนหนองหารหลวง 

จังหวัดสกลนคร 

การเคะแหงชาติ  21 ธันวาคม 

2553-21 

ธันวาคม 2554 

1,243,000 

1.9.7 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน) 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 (จากฐานขอมูล

สํานักงานบริการวิชาการ) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับ  

(ไมหักคาใชจาย) 
ภายใน ภายนอก 

1.โครงการเพ่ิมศักยภาพทาง

วิชาการ ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 

2555 

- 

สวนราชการ 

องคกร รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน 

สวนราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

นางสาวนารี

รัตน กิติศรี

ปญญา 

2,490,000.00 

2.โครงการพัฒนาวิชาการศึกษา

รูปแบบท่ีเหมาะสมเสนทาง

เลียบหนองหาร ระยะท่ี 1 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร 

- 

สํานักงานโยธาธิ

การและผังเมือง

จังหวัดสกลนคร 

สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

สกลนคร 

นายวัจนวงค 

กรีพละ 
5,000,000.00 

รวม 7,490,000.00 

ขอคิดเห็น[b2]: ขอรูปสมการจาก อ.ประ
ครอง 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 (ไมอยูในฐานขอมูล

สํานักงานบริการวิชาการ) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับ  

(ไมหัก

คาใชจาย) ภายใน ภายนอก 

1.โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

ประจําป 2554 

- หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง และสาธารณ 

รัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

นางสาวนิธิ

รัชต สงวน

เดือน 

250,000.00 

2.โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

ประจําป 2555 

- หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง และ

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

นางสาวนิธิ

รัชต สงวน

เดือน 

250,000.00 

3.โครงการหนวยบริการและให

คําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอมประจําป 2554 

- หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง และ

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

นายวัจนวงค 

กรีพละ 

500,000.00 

4.โครงการหนวยบริการและให

คําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอมประจําป 2555 

- หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง และ

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

นายวัจนวงค 

กรีพละ 

500,000.00 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับ  

(ไมหัก

คาใชจาย) ภายใน ภายนอก 

5.โครงการพัฒนาวิชาการ

ทางดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

ประจําป 2555 

- โรงพยาบาลในพื้นท่ีจังหวัด

สกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด 

หนองคาย และบึงกาฬ 

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี

จังหวัดสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร 

ยโสธร รอยเอ็ด 

หนองคาย และบึงกาฬ 

นายไกรวิชญ 

เรืองฤาหาร 

100,000.00 

6.โครงการจัดทําระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร GIS เพ่ือ

จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินอบต.โคกหินแฮ 

- องคการบริหารสวนตําบล

โคกหินแฮ อําเภอภูพาน 

จังหวัดสกลนคร 

องคการบริหารสวน

ตําบลโคกหินแฮ อําเภอ

ภูพาน จังหวัดสกลนคร 

นายตอศักดิ์ 

ประเสริฐสังข 

947,500.00 

7.โครงการพัฒนาวิชาการการ

จัดการงานดานอาชีวดาน

อนามัยและความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

- โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี

จังหวัดสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร 

ยโสธร รอยเอ็ด 

หนองคาย และบึงกาฬ 

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี

จังหวัดสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร 

ยโสธร รอยเอ็ด 

หนองคาย และบึงกาฬ 

นายไกรวิชญ 

เรืองฤาหาร 

25,000.00 

8.โครงการพัฒนาวิชาการ

การศึกษาแกไขและปรับปรุง

ระบบบําบัดนํ้าเสียโรงพยาบาล 

- โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี

จังหวัดสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร 

ยโสธร รอยเอ็ด 

หนองคาย และบึงกาฬ 

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี

จังหวัดสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร 

ยโสธร รอยเอ็ด 

หนองคาย และบึงกาฬ 

นายไกรวิชญ 

เรืองฤาหาร 

80,000.00 

9.โครงการเตรียมความพรอม

มุงความรู สูนนทรีอีสาน 

ประจําป 2555 

(KU.CSC.CAMP 2012) 

- วาท่ีนิสิตช้ันปท่ี 1 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

วาท่ีนิสิตช้ันปท่ี 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นางสาวศมณ

พร สุทธิบาก 

1,325,000.00 

10.โครงการสํารวจความพึง

พอใจของประชาชนเกี่ยวกับ

การบําบัดนํ้าเสีย 

- เทศบาลนครสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร 

เทศบาลนครสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร 

นางสาวศมณ

พร สุทธิบาก 

45,000.00 

11.โครงการจัดการปญหา

ส่ิงแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยู

อาศัยชุมชนหนองหารหลวง 

จังหวัดสกลนคร 

- การเคะหะแหงชาติ หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ท่ีเกี่ยวของ

ในจังหวัดสกลนครและ

การเคหะแหงชาติ 

นางสาวศมณ

พร สุทธิบาก 

2,486,000.00 

12.โครงการปลูกขาวอินทรีย

เฉลิมพระเกียรติ ณ พื้นท่ีหนอง

หารนอย 

บุคลากรและ

นิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษ

ตรศาสตร วิทยา

เขตลิมพระ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

และประชาชนในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง 

บุคลากรและนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร วิทยาเขตลิมพระ

เกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

พ.อ.อ.เพ่ิม

พล กุดจอม

ศรี 

- 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับ  

(ไมหัก

คาใชจาย) ภายใน ภายนอก 

เกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

และประชาชนในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง 

13.โครงการกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 9 

นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา และ

ประชาชนใน

จังหวัดสกลนคร

และจังหวัด

ใกลเคียง 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร วิทยาเขตลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นางสาวรุจิ

รัตน หาตรง

จิตต 

400,000.00 

14.โครงการศึกษาแกไขและ

ปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย

โรงพยาบาลโพนนาแกว 

- โรงพยาบาลโพนนาแกว 

อําเภอโพนนาแกว 

จังหวัดสกลนคร 

โรงพยาบาลโพนนาแกว 

อําเภอโพนนาแกว 

จังหวัดสกลนคร 

นายไกรวิชญ 

เรืองฤาหาร 

80,000.00 

15.โครงการถายทอดองค

ความรูแกนิสิต โดยผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

นิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม 

หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร รัฐวิสาหกิจ 

และภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง 

- นายวัจนวงค 

กรีพละ 

- 

16.โครงการคายอาสา

สาธารณสุขสูชุมชน 

นิสิตสาขาวิชา

สาธารณสุข

ศาสตร 

ประชาชน ชุมชน และ

หนวยงานตางๆ ในชุมชน

ตําบลกกปลาซิว อําเภอภู

พาน จังหวัดสกลนคร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร วิทยาเขตลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นายไกรวิชญ 

เรืองฤาหาร 

45,000.00 

17.โครงการหลักสูตรการ

ฝกอบรมผูตรวจติดตาม/

หัวหนาผูตรวจติดตาม ระบบ

การจัดการพลังงานตาม

มาตรฐาน ISO 5002/2011 

บุคลากร

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

วิทยาเขตลิมพระ

เกียรต ิจังหวัด

สกลนคร 

บุคลากรใน

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของ

ในจังหวัดสกลนครและ

จังหวัดใกลเคียง 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร 

นายทวี งาม

วิไลกร 

50,000.00 

18.โครงการเสวนาวิชาการเพ่ือ

สงเสริมความรวมมือระหวาง

หนวยงาน 

บุคลากรสาขาวิชา

ดานวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

วิทยาเขตลิมพระ

เกียรต ิจังหวัด

สกลนคร 

บุคลากรสาขาวิชาดาน

วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร วิทยาเขตลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นางสาวนารี

รัตน กิติศรี

ปญญา 

25,000.00 

19.การพัฒนาเสานําทางท่ีเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ือเพ่ิม

ความปลอดภัยในถนนสําหรับ

ชุมชน จากการใชเสนใยหญา

แฝกดินเหนียว 

นิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม 

หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง 

- นายวัจนวงค 

กรีพละ 

- 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับ  

(ไมหัก

คาใชจาย) ภายใน ภายนอก 

20.โครงการบวร (บาน-วัด-

โรงเรียน) คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ประจําป 

2554 

นิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา

และคอมพิวเตอร 

ประชาชน ชุมชน และ

หนวยงานตางๆ ในชุมชน

บานโนนหอม ตําบลโคก

ศรี อําเภอวังยาง จังหวัด

นครพนม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร วิทยาเขตลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นางนัท

กาญจน 

ประเสริฐสังข 

10,000.00 

21.โครงการปฏิบัติธรรม 

บําเพ็ญเพียร ถวายเทียน

พรรษา ประจําป 2554 

นิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา

และคอมพิวเตอร 

ประชาชน ชุมชน และ

หนวยงานตางๆ ในชุมชน

บานโนนหอม ตําบลโคก

ศรี อําเภอวังยาง จังหวัด

นครพนม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร วิทยาเขตลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นายจามร 

ดวงกุลสา 

20,000.00 

22.โครงการการประชุมผูใช

แบบจําลอง MIKE by DHI 

นิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม 

 

หนวยงานตางๆ ท้ังสวน

ราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง 

- นายวัจนวงค 

กรีพละ 

- 

23.โครงการพัฒนานิสิตเพื่อจิต

สาธารณะตอสังคม : กิจกรรม

ยอยท่ี 1 คายอาสาชวยเหลือผู

ประสบอุทกภัย 

นิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม 

ประชาชน ชุมชน และ

หนวยงานตางๆ ในชุมชน

หมูบานทาเย่ียม ตําบลลํา

ชี อําเภอฆองชัย จังหวัด

กาฬสินธุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร วิทยาเขตลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นางสาวศมณ

พร สุทธิบาก 

21,257.00 

24.โครงการพัฒนานิสิตเพื่อจิต

สาธารณะตอสังคม : กิจกรรม

ยอยท่ี 2 ตรวจสอบอาคารท่ี

ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย

นํ้าทวม ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

นิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม 

ประชาชน ชุมชน และ

หนวยงานตางๆ ใน

กรุงเทพมหานครท่ี

ประสบอุทกภัยนํ้าทวม 

และสมาคมวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

(สวท) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร วิทยาเขตลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นายวัจนวงค 

กรีพละ 

10,000.00 

25.โครงการพัฒนานิสิตเพื่อจิต

สาธารณะตอสังคม : กิจกรรม

ยอยท่ี 3 บูรณาการความรูเพ่ือ

พัฒนาชุมชน 

นิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม 

ประชาชน ชุมชน และ

หนวยงานตางๆ ในเขต

เทศบาลนครสกลนคร 

ผานกรณีของชุมชนหนอง

หารหลวง จังหวัด

สกลนคร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร วิทยาเขตลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นางสาวนิธิ

รัชต สงวน

เดือน 

5,000.00 

26.โครงการเตรียมความพรอม

เพ่ือจัดประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 

บุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษ

ตรศาสตรท้ัง 4 

วิศวกร นักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 

ในดานวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร วิทยาเขตลิม

พระเกียรติ จังหวัด

นางสาวนิธิ

รัชต สงวน

เดือน 

200,000.00 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับ  

(ไมหัก

คาใชจาย) ภายใน ภายนอก 

17 วิทยาเขต ท่ี

เกี่ยวของ 

และสาขาอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังผูท่ีสนใจ

จากภาครัฐและเอกชน 

ท้ังในประเทศไทยและ

ตางประเทศ 

สกลนคร 

27.โครงการการประชุม

วิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ 

ครั้งท่ี 17 

บุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษ

ตรศาสตรท้ัง 4 

วิทยาเขต ท่ี

เกี่ยวของ 

วิศวกร นักวิชาการ นักวิจัย 

นิสิต นักศึกษา ในดาน

วิศวกรรมโยธาและสาขา

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังผูท่ี

สนใจจากภาครัฐและ

เอกชน ท้ังในประเทศไทย

และตางประเทศ 

วิศวกร นักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 

ในดานวิศวกรรมโยธา

และสาขาอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังผูท่ี

สนใจจากภาครัฐและ

เอกชน ท้ังในประเทศ

ไทยและตางประเทศ 

นางสาวนิธิ

รัชต สงวน

เดือน 

2,000,000.00 

28.โครงการพัฒนาวิชาการการ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แหงชาติ ครั้งท่ี 17 

บุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษ

ตรศาสตรท้ัง 4 

วิทยาเขต ท่ี

เกี่ยวของ 

วิศวกร นักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 

ในดานวิศวกรรมโยธา

และสาขาอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังผูท่ีสนใจ

จากภาครัฐและเอกชน 

ท้ังในประเทศไทยและ

ตางประเทศ 

วิศวกร นักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 

ในดานวิศวกรรมโยธา

และสาขาอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังผูท่ี

สนใจจากภาครัฐและ

เอกชน ท้ังในประเทศ

ไทยและตางประเทศ 

นางสาวนิธิ

รัชต สงวน

เดือน 

1,200,000.00 

29.โครงการถายทอดปรัฃญา

หลักเศรษฐกิจพอเพียงผานวัดสู

บานและโรงเรียน 

นิสิตและ

บุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษ

ตรศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

ประชาชนในชุมชน

ใกลเคียงกับวิทยาเขตฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร 

นายกิติโชค 

พรหมณีวัฒน 

190,000.00 

30.โครงการหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรพื้นฐานเคล่ือนท่ี 

- นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตการศึกษาท่ี 1 2 และ 

3 จังหวัดสกลนคร 

นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในเขตการศึกษาท่ี 1 2 

และ 3 จังหวัดสกลนคร 

นายชิวาล

รัตน มาสิง

บุญ 

100,000.00 

31.โครงการการถายทอด

เทคโนโลยีเครื่องอบเมล็ดพันธุ

ขาวเพ่ือชุมชน 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด

สกลนครและผูท่ีสนใจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร 

นายรุงทวี 

ผดากาล 

50,000.00 

32.โครงการอบรมการ

ตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสีย

โรงพยาบาลชุมชนในเขต

- ผูควบคุมดูแลระบบบําบัด

นํ้าเสียของโรงพยาบาลใน

เขตจังหวัดสกลนครและ

ผูควบคุมดูแลระบบ

บําบัดนํ้าเสียของ

โรงพยาบาลในเขต

นางสาวศมณ

พร สุทธิบาก 

65,000.00 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับ  

(ไมหัก

คาใชจาย) ภายใน ภายนอก 

จังหวัดสกลนครและนครพนม นครพนม จังหวัดสกลนครและ

นครพนม 

33.โครงการสํารวจจัดทําแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ

เทศบาลตําบลฮางโฮง 

- เทศบาลตําบลฮางโฮง 

อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 

เทศบาลตําบลฮางโฮง 

อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 

นายตอศักดิ์ 

ประเสริฐสังข 

600,000.00 

รวม 11,579,757.00 

รูปภาพกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม 

 
โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําปการศึกษา 2555 (โครงการอบรมครู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร โลก-ดาราศาสตร และอวกาศ) ระหวางวันเสารที่ 2 ถึงวันจันทรที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555                     

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 
โครงการการใชประโยชนจากเสนใยหญาแฝกเพื่อการเปนวัสดุ กอสรางและเสานําทางเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวัน

อังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2554 ณ หองเฟองฟา ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            55 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 
โครงการการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 17 ระหวางวันพุธที่ 9 ถึงวันศุกรที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 

ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร จังหวัดอุดรธาน ี

 

 

โครงการคายอาสาสาธารณสุขสูชุมชน ในวันจันทรท่ี 26 ถึงวันศุกรท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2555  ณ ชุมชนตําบลกกปลาซิว อําเภอภู

พาน จังหวัดสกลนคร 

 
โครงการการถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวเพ่ือชุมชน แกเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดสกลนครและผูท่ีสนใจ วันพฤหัสบดีท่ี 

3 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ บานหนองสนม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 
โครงการพัฒนานิสิตเพื่อจิตสาธารณะตอสังคม : กิจกรรมยอยท่ี 1 คายอาสาชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ในวันศุกรท่ี 23 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2554 ณ ชุมชนหมูบานทาเย่ียม ตําบลลําชี อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ  

 ขอมูลเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองคกร

ระหวางประเทศ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป

การศึกษา 2554 

ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความรวมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

ประจําป 2554 
หนวยงานตางๆ ทั้ง

สวนราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ใน

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 

1 ตุลาคม 2554-

30 กันยายน 

2555 

290,375.86 

2.โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

ประจําป 2555 

 

1 ตุลาคม 2555-

30 กันยายน 

2554 

250,000.00 

3.โครงการหนวยบริการและให

คําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอมประจําป 2554 

 

1 ตุลาคม 2554-

30 กันยายน 

2555 

353,919.00 

4.โครงการหนวยบริการและให

คําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอมประจําป 2555 

 

1 ตุลาคม 2555-

30 กันยายน 

2554 

500,000.00 

5.โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ

จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แหงชาติ ครั้งที่ 17 

วิศวกร นักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต 

นักศึกษา ในดาน

วิศวกรรมโยธาและ

สาขาอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของ รวมทั้งผูที่

สนใจจากภาครัฐ

และเอกชน ใน

ตางประเทศ 

 

1 ตุลาคม 2554-

31 สิงหาคม 

2555 

200,000.00 

6.โครงการการประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 17 
 

9-11 พฤษภาคม 

2555 

2,000,000.00 

7.โครงการพัฒนาวิชาการการ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แหงชาติ ครั้งที่ 17 

 1,200,000.00 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป) คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ.  

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 24 16 35 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 9,438 27,596 35,672 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 4,647,000 10,581,033 18,611,381.28 

มูลคา (บาท)    

1.9.8 การบริหารและการจัดการ 

รายการ ปการศึกษา 

2552 2553 2554 

จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

21 29 19 

- จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการในประเทศ 

17 22 17 

- จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการตางประเทศ 

4 7 2 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ 

- 0 10 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

- - 10 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพตางประเทศ 

- - - 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพในระดับชาต ิ

- 2 - 

- ดานการวิจัย - 2 - 

- ดานศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ดานอ่ืนๆ - - - 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพในระดับนานาชาต ิ

- - - 

- ดานการวิจัย - - - 

- ดานศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ดานอ่ืนๆ - - - 

คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

  3.33 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

1.9.9 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร ปการศึกษา 2554 

* เนื่องดวย นโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนโยบายการ

บริหารงานแบบรวมบริการประสานภารกิจ จึงมีการใชขอมูลรวมกันทุกหนวยงานในระดับวิทยาเขต 

ทรัพยากรท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงาน 

เน้ือท่ี/จํานวน มูลคา (บาท) มูลคาการใชประโยชน 

(บาท) 

รอยละของการใช

ประโยชนทรัพยากร 

ที่ดิน 4,700 940,000,000 282,000,000 30% 

อาคาร 104,602 1,569,030,000 1,569,030,000 100% 

ยานพาหนะ 46 คัน 26,249,000 26,249,000 100% 

ศูนย     

สถาน ี     

โรงพิมพ     

อื่น......................     

รวม     

1.9.10 ขอมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา ชื่อผลงาน 

2552 1. ไดเปนตัวแทนของประเทศไทย เขารวมการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติ ครั้งที่ 29 จัดโดย 

บริษัทฮอนดา มอเตอร จํากัด โดยจัดใหมีขึ้น ณ สนามทวินริง โมเตกิ เมืองโทจิกิ ประเทศญ่ีปุน ในระหวางวันที่ 10 

– 11 ตุลาคม 2552 ประจําปการศึกษา 2553 

2. โครงการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร พื้นฐานเคลื่อนที่ 17 ม.ค. 53 - 27 ก.พ. 53 

3. เปนเจาภาพ การประกวด The Asian Bridge Competition 2010s' 

4. วิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2552 รางวัล ดี นายชิวาลรัตน มา สิงบุญ ชื่อวิทยานิพนธ สมบัติทางไจแอนตไดอิเล็ก

ตริกของเซ รามิก CaCu3Ti4O12 เตรียมโดยวิธี การปลูกผลึกจากสารละลาย สาขาวิชา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต               

คณะวิทยาศาสตร 

2553 1. ชนะเลิศการแขงขันรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2553 

2. นิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ชั้นปที ่1-3 เขารวมแขงขันประกวดสะพานเหล็กนานาชาติ 

(BRICOM ASIA 2011) ซึ่งจัดข้ึน ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว  

3.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ในหัวขอการประกวดเว็บไชด

เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 โครงการประกวดเว็บไซตเฉลิม

พระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ                 

“ ลนเกลาฯ...แผนดินไทย ” 

4. รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป ๒๕๕๓ จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รางวัล

ระดับดี วิทยานิพนธ เรื่อง “สมบัติทางไจแอนตไดอิเล็กตริกของเซรามิก CaCu3Ti4O12 เตรียมโดยวิธีการปลูกผลึก

จากสารละลาย”(Giant Dielectric Properties of CaCu3Ti4O12 Ceramics Prepared by Solution –Growth 

Method) 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            59 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ปการศึกษา ชื่อผลงาน 

โดย ดร.ชิวาลรัตน มาสิงบุญ วิทยานิพนธของ : มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย ดร.สันติ แมนศิริ (สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร) 

5.บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลการตีพิมพบทความวิจัยระดับนานาชาติ เนื่องใน                 

วันคลายวันสถาปนามก.ฉกส. ครบรอบปที่ 14 (15 สิงหาคม 2553) ไดแก อ.ดร.นภาพร พวงพรพิทักษ ,                        

อ.ดร.สันติ โถหินัง,อ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสด์ิ,อ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน, อ.ดร.ชิวาลรัตน มาสิงบุญ 

6.อ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ไดรับการประกาศเกียรติคุณรางวัลนัก

สงเสริมและสรางเครือขายดานอนามัยสิ่งแวดลอมดีเดน ซ่ึงจัดโดยภาคีเครือขายสกลนครนาอยู สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  

7. อาจารยรัฐษากรณ สุริยกุล ณ อยุธยา บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรไดรับรางวัลการ

นําเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ดีเดน กลุมพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมการประชุม

ทางวิชาการระดับนานาชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6” ภายใตหัวขอ “วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” ที่

จะจัดข้ึนระหวางวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปดเวทีใหนักวิจัยทั่ว

ประเทศไดนําเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบ Oral และ Poster 

2554 1. งานประชุมทางวิชาการระดับชาติเปนเจาภาพการจัดโครงการ ประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 17 

17th NATIONAL CONVENTION ON CIVIL ENGINEERING วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาเชิงบูรณาการ CIVIL 

ENGINEERING FOR INTERGRATED DEVELOPMENTS 9-11 พฤษภาคม 2555 

2. การขยายตัวของคณะทั้งดานบุคลากร, หลักสูตร, โครงการวิจัย, โครงการบริการวิชาการ, โครงการพัฒนาวิชาการ 

3. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ประเมินโดยคณะมีคะแนนคุณภาพที่ดีข้ึน 

1.10 ที่ตั้ง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใชสอย (มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุชื่ออาคารท้ังหมดของ

คณะและพ้ืนท่ีใชสอย ปท่ีเร่ิมใชอาคาร) 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ตั้งอยูบานเลขท่ี  59 หมู 1  ต .เชียงเครือ อ .เมือง จ .สกลนคร 47000 เนื่องจากนโยบายมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งใชทรัพยากร

บางสวนรวมกัน เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีคุณคะมากท่ีสุด ดังนั้น ขอมูลในบางสวน คณะฯ จึงรายงานใน

ภาพรวม ไมสามารถรายงานเปนภาพคณะฯได รายละเอียดดังนี้ 

 คณะฯ ไดรับการจัดสรรพ้ืนท่ีใชสอย ในการเรียนการสอนรายละเอียดดังนี ้

 อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 6) เปนที่ตั้งของหองปฏิบัติการเคมี และหองปฏิบัติการฟสิกส 

 อาคารวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (อาคาร 7) ช้ันท่ี 1  เปนท่ีตั้งของหองปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดลอม 

 อาคารวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  (อาคาร 7) ชั้นท่ี 2 เปนที่ตั้งของหนวยประสานงาน               

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร หองคณบดี หองรองคณบดี หองพักอาจารย หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 

หองปฏิบัติการเครือขาย ศูนยวิจัยและบริการเทคโนโลยี  

 อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 8/1) เปนท่ีตั้งของหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 

  โทร. 0-4272-5042-51 ตอ  3200-4 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

  โทรสาร 0-4272-5034 

  Homepage : http://fscieng.csc.ku.ac.th/ 

 

ลักษณะทางกายภาพของคณะ(พ้ืนที่ภาพรวมจากวิทยาเขต) 

รายการ จํานวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

พื้นที่ทั้งหมด 7,520,000 

พื้นที่ทั้งหมดที่เปนอาคาร 104,602 

- พ้ืนที่ใชสอยทั่วไป 92,297 

- พ้ืนที่สีเขียวภายในอาคาร 3,412 

พื้นที่ทั้งหมดที่เปนสีเขียวภายนอกอาคาร 7,202,868 

พื้นที่ทั้งหมดที่เปนถนน 212,530 

ขอมูลอาคาร(พื้นที่ภาพรวมจากวิทยาเขต) 

ชื่ออาคาร ปที่เร่ิมใช พ้ืนท่ีใชสอย  

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบอาคาร

ประหยัดพลังงาน (ใช/ไมใช) 

01 อาคารบริหาร 2540 4,982 ใช 

02 อาคารเรียนรวม 2542 5,953 ใช 

03  อาคารชุดพักอาศัย 2543 6,786   ใช 

04  อาคารหอพักนิสิตชาย 2543 5,274 ใช 

05  อาคารหอพักนิสิตหญิง 2543 5,274 ใช 

06  อาคารปฏิบัติการรวม 2543 1,868   ใช 

07  อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2545 9,526 ไมใช 

08  อาคารปฏิบัติการเคร่ืองกล 2545 416   ไมใช 

09  อาคารปฏิบัติการอาหาร 2545 544 ไมใช 

10  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2546 8,616 ใช 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ชื่ออาคาร ปที่เร่ิมใช พ้ืนท่ีใชสอย  

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบอาคาร

ประหยัดพลังงาน (ใช/ไมใช) 

11  อาคารโรงอาหารกลาง 2546 1,266 ใช 

12  อาคารโรงกรองนํ้า/หอวิทยาเขต 2547 880 ไมใช 

13  อาคารสนามกีฬา 2548 1,013 ใช 

14  อาคารพิพิธภัณฑองคความรู นิธิปญญา 2549 5,185 ไมใช 

15  อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ 2549 6,613 ไมใช 

16  อาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรม 2548 353 ไมใช 

17  อาคารสถานพยาบาล 2549 1,092 ไมใช 

18  อาคารชุดพักอาศัย หลังที่ 2 2553 4,737 ไมใช 

19  อาคารหอพักนิสิตหญิง หลังที่ 2 2553 6,426 ไมใช 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

บทท่ี 2  

การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2554  

ดานการผลิตบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 

และยุทธศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนความตองการทางวิชาการ และวิชาชีพของ

ตลาดแรงงาน โดยในรอบปการศึกษาที่ผานมาคณะฯ เปดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ              

รวมทั้งหมด 11 หลักสูตร ไดแก 

ปริญญาตรี ภาคปกต ิ

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต  

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต 

-     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

-    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญาโท ภาคปกต ิ

-     หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

สําหรับผลการดําเนินการดานการสนับสนุนเขาสูตําแหนงทางวิชาการพบวา ณ ปจจุบันปการศึกษา 2554                       

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย 4 คน เปน รองศาสตราจารย 

1 คน 
 

ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน ที่ชัดเจนนอกเหนือจากการพัฒนานิสิตผานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
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วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยในปการศึกษา 

2554 มีโครงการที่สนับสนุนดานการพัฒนานิสิต อาทิ 

1) การจัดโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี 

2) โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร 

3) โครงการเขารวมการแขงขันรถประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงคร้ังที่ 12 ป 2553 ระดับประเทศ 

4) โครงการคายวิศวกรรมไฟฟาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

5) โครงการดงตาลสัมพันธ    

6) โครงการคายผูนําไอทีและเสริมทักษะทางวิชาชีพ 

7) โครงการสัมมนาเครือขายนิสิตและประกันคุณภาพนิสิตคร้ังที่ 2 ภายใตโครงการพัฒนาระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพ โดยเปนการจัดโครงการรวมกัน 3 คณะ  

8) โครงการออกแบบอาคารดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (STAAD PRO)  

9) โครงการอบรมการปองกันระบบไฟฟากําลัง  

10) โครงการคลินิกวิชาการเพ่ือนองเฟรชชี่ 

11)  โครงการเตรียมวิชาการเพ่ือเขาสูชุมชน  

12) โครงการธนาคารขยะ  

13) โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร  

14) โครงการปฏิบัติธรรมบําเพ็ญเพียรถวายเทียนพรรษา ประจําปการศึกษา 2554 

15) โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือนเฉลิมพระเกียรติ  

 

ดานการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ                

โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ครบถวนเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดเอาไว ท้ังสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรร

ทุนอุดหนุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อตอการดําเนิน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคและจําเปนในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมอืและ

อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจใหแกนักวิจัยอยางเหมาะสม โดยในปการศึกษา 

2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มจํีานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากหนวยงาน

ภายใน 1,012,880 บาท เงินทุนจากหนวยงานภายนอก 2,636,220 บาท รวมเงินทุนวิจัยทั้งหมด 3,649,100 

บาท จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนวิจัย 13 คน จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร 21 ผลงาน 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการใหบริการวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของคณะฯ 

ดังนั้น คณะฯ จึงไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางเปนระบบ 

โดยยึดถือหลักการและข้ันตอนการดําเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัด

โครงสรางหนวยงานเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว ซึ่งการใหบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการ

จัดการเรียนการสอน และการวิจัย รวมท้ังสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และ

การวิจัย ไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในป 2554 อาทิ 

1) โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม    

2) โครงการติดตั้งหอกระจายขาวแกแผนกกสิกรรมและปาไม แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว  

3) โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร  

4) โครงการบริการวิชาการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม   

5) โครงการคายเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนดวยเคร่ืองมือมหัศจรรย 7 ชิ้น (7 Miracle)  

6) โครงการอบรมธนาคารขยะ และจัดทํากฐินขยะ  

7) โครงการอบรมเคร่ืองปรับอากาศ  

 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัต ิท้ังนี้บุคลากรของ

คณะมีวัฒนธรรมความเสียสละ คณะไดจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
 

ดานการบริหารจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการบริหารจัดการโดยการนําหลักการ PDCA มาใชในการบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การสรางระบบและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพและบริหารความเส่ียง

ภายในคณะฯ และเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการพัฒนาคณะฯ  

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร                        

ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบที่ใช

สําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑ

ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุ

เปาหมายหรือไมบรรลุเทานั้น 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 

องคประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงชี้ โดยมีผล

การประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.41 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี 

 สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.20 ผลประเมิน

ไดคุณภาพระดับด ี รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบที่ 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

- ดีมาก 

องคประกอบที่ 2  

การผลิตบัณฑิต  

2.36 4.25 4.25 4.25 5.00 3.26 3.69 3.64 3.64 3.26 3.53 ดี ดี พอใช ดี 

องคประกอบที่ 3  

กิจกรรมการพัฒนา

นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

- ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 

การวิจัย  

1.75 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 3.92 3.92 1.41 2.66 ดี ดี ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

พอใช 

องคประกอบที่ 5 

การบริการทาง

วิชาการแกสังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 4.11 ดี

มาก 

ดี

มาก 

พอใช ดี 

องคประกอบที่ 6 

ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 

การบริหารและ

จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.33 3.33 5.00 5.00 3.33 4.67 ดี

มาก 

ดี

มาก 

พอใช ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 

ระบบและกลไก

การเงินและ

งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

- ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.38 4.38 5.00 5.00 4.38 4.69 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 2.21 4.84 4.83 4.84 5.00 3.18 3.32 4.41 4.38 3.18 4.00     

ผลการประเมิน ตอง

ปรับปรุง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี     

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร. ในรอบปการศึกษา 2554 

สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี ้
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเนนการมีสวนรวมและ

กระจายงานไปยังโครงสรางคณะสวนกลางและสาขาวิชา ท่ีมีการควบคุมติดตามผลเพ่ือปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

  สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ “ดี

มาก” สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

รายละเอียด ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบป

การศึกษา, ปงบประมาณ, ป

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ

ประเมิน  

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 2555 
ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 

    5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 8 5.00   

 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  8 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยง

กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 

2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-

2555) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี ้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงาน  

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีกระบวนการพัฒนากลยุทธทุกรอบ 5 ป เพ่ือกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร             

โดยกําหนดใหอาจารย และบุคลากรในคณะไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพ่ือสะทอนหาปจจัยภาวะที่เปน

จุดแข็งและจุดออนของคณะ และสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามท่ีพึงจะเกิดข้ึน 

(1.1-1-1) โดยเฉพาะในปจจัยแวดลอมภายนอกนี้ ไดประมวลรวมขอมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลในการบริหารพลังงาน และยุทธศาสตรชาติในเร่ืองตางๆ รวมท้ังภาพ

อนาคตท่ีคณะมุงจะเปน เพ่ือนํามาสังเคราะหเปนรางแผน กลยุทธคณะในชวงป พ.ศ.2551 – 2555 (1.1-1-2)                

และนําเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาใหขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิเปน

ท่ีปรึกษา (1.1-1-3) เพ่ือจัดทําเปนแผนกลยุทธฉบับสมบูรณตอไป อีกท้ังมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตรของคณะ สถาบัน 

สํานัก กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย(1.1-1-4) 

นอกจากนี้ คณะมีการระดมความคิดเพ่ือกําหนดเปนนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในระยะเวลา 4 ป                 

(28 สิงหาคม 2554 – 27 สิงหาคม 2558) ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนรายงานเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคร้ังท่ี 

11/2553 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 และผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการ

พัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2553 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2553 

(1.1-1-5) 

2. แผนกลยุทธที่ผานการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว ไดถายทอดไป

ยังบุคลากรภายในคณะผานทางเว็บไซดคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (1.1-2-1) รวมทั้งข้ึนเว็บไซต               
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (1.1-2-2) เพ่ือเปนการแจงใหบุคลากรทุกคนภายในคณะไดรับทราบทิศ

ทางการดําเนินงานท่ีมุงสูเปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการแปลงกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ 

3. ผูชวยคณบดีฝายตางๆ ไดเสนอแผนปฏิบัติงานประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯ                  

เพ่ือคณะฯ รวบรวมเปนแผนการดําเนินงานประจําปของคณะฯ โดยครอบคลุมท้ัง 4 ภารกิจหลัก คือดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (1.1-3-1) นําไปสูการจัดทําคําขอ

งบประมาณประจําป(1.1-3-2)  ซึ่งยืนยันความเปนระบบ และความสอดคลองเชิงการถายโอนภารกิจลงสูการปฏิบัติ

ไดอยางชัดเจน  

4. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานแบงเปน                

3 ระดับ คือ 1) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับปฏิบัติการ เพ่ือกํากับตรวจสอบดูความลุลวงในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ตามแผนปฏิบัติการ 2) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับกลยุทธ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ และ 

3) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับเปาประสงค เพ่ือกํากับติดตามความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนที่มุงไป(1.1-4-1) 

โดยมีการนําตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกถายทอดลงไปในแตละแผนดวย เพ่ือใหการประกัน

คุณภาพไดผสมผสานไปกับการทํางานปกติ โดยนํามาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาดําเนินการจัดทําคําขอ

งบประมาณ 2554(1.1-4-2) 

5. ผูดูแลในแตละภารกิจ จะเปนผูติดตามและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมาย โดยจะมีการกํากับติดตามกันเปนลําดับชั้นอยางเปนระบบเพื่อให

แนใจวาทุกภาคสวนไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถวนสมบูรณ(1.1-5-1) 

6. ทีมคณะกรรมการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผูแทนจากทุกสาขาวิชา และสํานักงานเลขานุการ

คณะจะมีการประชุมรวมกันทุกเดือน เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานรวมถึงปญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแกไข

รวมกัน (1.1-6-1) และ เมื่อครบกําหนด 6 เดือน คณะจะมีการประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การ โดยมีวาระพิจารณาปรับลดงบประมาณเงินรายได เพ่ือจัดทําแผนการใชจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

รอบ 6 เดือนหลัง สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจริง โดยปงบประมาณ 2554 

จัดข้ึนใน วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554(1.1-6-2) 

7. ในรอบไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ คณะฯ มีการระดมความคิดของแตละหนวยงาน และฝายงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือรวมเตรียมความพรอมและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการท่ีมีความเชื่อมโยงกับการบริหารงบประมาณและการ

ประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหผูบริหารไดทบทวนวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยาง

ชัดเจน รวมท้ังมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา กอนการกําหนดแผนงานประจําป 

เพ่ือทําการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําป ตามระบบควบคุมภายใน (1.1-7-1) 

8. คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดีทุกฝาย และทีมคณะกรรมการประจําคณะฯ กํากับติดตามการ

ปฏิบัติงานรวมกันนําขอคิดเห็นของคณะกรรมการประจําคณะไปทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป พรอมทั้งนําเสนอใหท่ีประชุมใหญประจําปของคณะเกี่ยวกับการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา                      

และกาวตอไปของคณะ (1.1-8-1) นอกจากนี้ คณะไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ กิจกรรมและโครงการประจําป 
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ตามการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของคณะฯ ในงานประกันคุณภาพ สปค.01 (1.1-8-2) ซึ่งผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมคร้ังที่ 10/54 วันท่ี 13 ตุลาคม 2554 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ขอ 8 ขอ 5.00  5.00 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ขอ 8 ขอ 5.00  5.00 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ 

หมายเหตุ :  ............................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2554 

1.1-1-2 ผังแผนกลยุทธของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรฉบับทบทวนและปรับปรุง 

1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 2551 – 2555 

1.1-1-4 การเชื่อมโยงยุทธศาสตรของคณะ สถาบัน สํานัก กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

1.1-1-5 รายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ใน

ระยะเวลา 4 ป (28 สิงหาคม 2554 – 27 สิงหาคม 2558) 

1.1-2-1 รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วันที ่1 มิถุนายน 2555 

1.1-2-2 เว็บไซดคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรประจําป 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-3-2 คําของบประมาณ 2554 

1.1-4-1 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรประจําป 2554 

1.1-4-2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทํากรอบการดําเนินงานเพ่ือรองรับการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2554 

1.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร    

1.1-6-2 แผนการใชจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 6 เดือนหลัง 

1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร    

1.1-8-1 รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วันที่ 1 มิถุนายน 2554 

1.1-8-2 แผนพัฒนาปรับปรุงฯ สปค.01 ท่ีเปนผลจากการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

ในวันที่ 13 ก.ค.54 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ดังนี ้

ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 

และยุทธศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนความตองการทางวิชาการ และวิชาชีพของ

ตลาดแรงงาน โดยในรอบปการศึกษาท่ีผานมาคณะฯ ภาคปกติ และภาคพิเศษ รวมท้ังหมด 11 หลักสูตร ไดแก 

ปริญญาตรี ภาคปกต ิ

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต  

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต 

-     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

-    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญาโท ภาคปกต ิ

-     หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.76  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได

คะแนนเฉลี่ย 3.55 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบป

การศึกษา, ปงบประมาณ, ป

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 2555 
ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบงชี ้        3.76   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

 

ขอ 5 5 3 3   
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบป

การศึกษา, ปงบประมาณ, ป

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 2555 
ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 

(เงื่อนไข 1) 
15 15 18 22.50 1.88 

  

  

80 

ผลตางคา

รอยละ

(เงื่อนไข 2) 

5 5 - 0.438 -0.18   

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 

(เงื่อนไข 1) 
1 1 1 1.25 0.21   

80 

ผลตางคา

รอยละ

(เงื่อนไข 2) 

1 1 1.25 1.04   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 

ขอ 5 5 7 5.00   

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ 5 5 7 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ 5 5 7 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 5 5 5 4.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ 5 5 5 5.00   

 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิหมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมิน

ตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ

รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

    (หมายเหต ุ: สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 

3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม

กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดใน

แตละป ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 

3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน

ในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว

บงชี้และทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา

เอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา

เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับ

การศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 

และยุทธศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนความตองการทางวิชาการ และวิชาชีพของ

ตลาดแรงงาน โดยในรอบปการศึกษาท่ีผานมาคณะฯ เปดการเรียนการสอนภาคปกติ รวมท้ังหมด 8 หลักสูตร ไดแก 

ปริญญาตรี ภาคปกต ิ

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต  

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต 

-     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาโท ภาคปกต ิ

-     หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดมีแนวทางในการดําเนินการเพ่ือเปดหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยใชกฎ ระเบียบ และขอบังคับ ตามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กําหนดไว 

ทุกประการ นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังไดมีคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ คอยดูแลและรับผิดชอบพิจารณา

หลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงในเบื้องตน กอนท่ีจะนําเขาคณะกรรมการของคณะฯ ในลําดับตอไป (2.1-1-1)  

ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ ไดมีการศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของแตละสาขาวิชา และไดมีการนํา 

ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการท่ีรับบัณฑิตเขารวมงาน เพ่ือใหทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร โดยทาง

คณะฯ มีหลักสูตรท่ีไดปรับปรุงตามรอบปการศึกษา 2551 ซ่ึงเปนหลักสูตรของทางคณะฯ ท้ังหมด 3 หลักสูตร 

ประกอบดวย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (2.1-1-2) และหลักสูตรท่ีมีการยืมมาเปด

การเรียนการสอน จํานวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมกับคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบรอย

แลว และดําเนินการใชหลักสูตรปรับปรุงสําหรับนิสิตใหมในปการศึกษา 2554 นี้ และปการศึกษา 2555 ทางคณะฯ 

มีหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตร ซึ่งในปการศึกษา 2554 ทางคณะฯไดมีการเตรียม

ความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตร และดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติแบบใหมตอไป (2.1-1-3) 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด

โดยมหาวิทยาลัย โดยใชแนวทางหลักเกณฑ ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร ตามกฎ ระเบียบ 
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และขอบังคับ ท่ีทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน (2.1-2-1) เปนแนวปฏิบัติ ซ่ึงในปจจุบันทาง

คณะฯ ยังไมมีหลักสูตรท่ีทําการปดการเรียนการสอน  

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกประการ และสําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ

ซึ่งทางคณะฯ ไดมีการเปดการเรียนการสอนจํานวน 4 หลักสูตร ประกอบดวย  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  

โดยไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของเรียบรอยแลว (2.1-3-1 และ2.1-3-2) และ

ในปการศึกษา 2554 ทางคณะฯ ไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิโดยไดมีสํารวจความตองการตลาดแรงงาน สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รวมท้ังมี

การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเปนการเตรียมพรอมในการปรับปรุงหลักสูตรปการศึกษา 2555 นี้ 

(2.1-3-3) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 5 ขอ 3 ขอ 4 คะแนน 3 คะแนน 5 ขอ ไมบรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ  

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

ครบ 5 ขอตามเกณฑทั่วไปและ

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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หมายเหตุ :  ผลการดําเนินงานไมครบตามเกณฑกลุม ง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1-1 คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 

2.1-1-2 หลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัต ิ

2.1-1-3 วิจัยสถาบัน 

2.1-2-1 หลักเกณฑ ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติ การปดหลักสูตร ตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับ มก. 

2.1-3-1 มคอ.3 

2.1.3-2 มคอ.5 

2.1.3-3 คําสั่งแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 15 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี ้

 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ 

2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา

เปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หรือ 

2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา                      

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน                

58 คน ลาศึกษาตอ 22 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 62 คน และปริญญาเอก 18 คน สําหรับในปการศึกษา 2553                          
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 46.5 คน ลาศึกษาตอ 22 คน มี

คุณวุฒิปริญญาโท 54.5 คน และปริญญาเอก 14 คน 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
2258

18 


  =  22.50 

  คะแนนท่ีได =  5
60

22.5   =  1.88  คะแนน 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 

  คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก = 





 


100

2258

18 - 





 


100

2246.5

14
 

               = 22.5 – 20.43    = 2.07 

  คะแนนท่ีได   =  5
12

2.06    =   0.86 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขที่ 1 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 14 20.43 18 22.50  1.70 1.88 15 บรรลุ 30.00 

46.5+22 58+22 

เง่ือนไขที่ 2 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 - -0.438 - 0.86 5 ไมบรรล ุ 2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
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เง่ือนไขที่ 1 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 14 20.43 18 22.50 1.70 1.88 15 บรรล ุ 25 

46.5+22 80 

เง่ือนไขที่ 2 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 -  -  5   

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-1 ฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 1 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี ้

 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ 

2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี

ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ  

2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 

ข้ึนไป 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 58 

คน ลาศึกษาตอ 22 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 3 คน รองศาสตราจารย 1 คน และ

ศาสตราจารย 0 คน  

  สําหรับในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

จํานวน 46.5 คน ลาศึกษาตอ 22 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 2 คน รองศาสตราจารย 0 คน 

และศาสตราจารย 0 คน 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =   100 
80

1    =  1.25 

 คะแนนท่ีได =  5 
30

1.25    =  0.21  คะแนน 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 

 คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

 = 





 100 

80

1
- 






 100

68.5

0
  = 1.25 – 0 = 1.25 

 คะแนนท่ีได   =  5
6

1.25    =   1.04 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขที่ 1 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 0 0 1 1.25 0 0.21 1 บรรลุ 2 

68.5 80 

เง่ือนไขที่ 2 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 0 0 1 1.25 0 1.04 1 บรรลุ 1 

68.5 80 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขที่ 1 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 0 0 1 1.25 0 1.25 1 บรรลุ 1 

68.5 80 

เง่ือนไขที่ 2 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 0 0 1 1.25 0 1.25 1 บรรลุ 1 

68.5 80 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1 ฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

ตัวบงช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา   ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ

มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีด ีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ

ของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ 

ที่เช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรไดมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ 

เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงไดมีการรวบรวมขอมูล

อัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งแผนการขออัตรากําลังในอนาคตดวย (2.4-1-1)  คณะฯ ได

สนับสนุนใหคณาจารยเขารับเขารับการอบรมในหลักสูตรดานวิชาการ และเทคนิคการสอนและการวัดผลท่ี

มหาวิทยาลัย จัดข้ึนอยางตอเนื่องเปนประจํา (2.4-1-2) รวมทั้งไดมีการทําสํารวจความตองการในการเขารวมอบรม

ท้ังของอาจารยและสายสนับสนุน (2.4-1-3)  

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยมีกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใส และ

กําหนดแนวปฏิบัติไว เปนลายลักษณอักษร(2.4-2-1) มีการวิ เคราะหงาน(Job description) การระบุ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง(Job specification) (2.4-2-2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีรูปแบบชัดเจน               

(2.4-2-3) มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน(2.4-2-4) และสงเสริมใหคณาจารย

ไดเขารวมโครงการเสนทางสู ผศ. เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการดวย (2.4-2-5) 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานท่ีนาอยู ไดแก หองพักผอน 

(Common Room) ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดพบปะพูดคุยกัน และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีเอื้อตอ

การทํางาน และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข(2.4-3-1)                

มีการสงเสริม สนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน โดย คณะฯ ไดสงเสนอชื่อ
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คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือรวมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนของวิทยาเขตทุกป ปการศึกษา 2554  

คณะสงนายชิวาลรัตน  มาสิงบุญ บุคลากรสาย ก และ นายจิรวัฒน  อรรถเศรษฐ ในสวนบุคลากรสาย ข (2.4-3-2)  

มีกิจกรรมที่กอใหเกกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยผาน

คณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งเปนตัวแทนบุคลากรท่ีเปนกรรมการประจําคณะ โดยเสนอความคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะทางกลองรับความคิดเห็น(2.4-3-3) นโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร เปนนโยบายกลางของวิทยาเขต

โดยปการศึกษา 2554 คณะฯ เขารวมโครงการตรวจสุขภาพประจําป 2554 โดย หนวยแพทยเคลื่อนท่ีจาก                     

ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี ณ อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16) ระหวางวันท่ี 6-7 กันยายน 2554(2.4-3-4) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ

ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ โดยไดมีคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมการประชุมวิชาการในงานตางๆ และเขา

รวมฝกอบรมงานท่ีเก่ียวของ (2.4-4-1) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไดมีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ อยางตอเนื่องโดยคณะฯ มีคณะกรรมการ

จรรยาบรรณอาจารย (2.4-5-1) คอยควบคุม ดูแลและใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย ตามประกาศ

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้ ปการศึกษา 2554 ทางสํานักงานกฎหมาย                  

มี ก า รติ ดตาม กา รส งค ะ แน นล าช า เ พ่ื อ ป ระก อบ ก าร พิ จ า รณาขอ งคณะก รรมก ารจ รรย าบ รรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะจึงดําเนินการประสานงาน แจงผูเกี่ยวของใหใหชี้แจงเหตุผลตามข้ันตอน ตอไป

(2.4-5-2) 

6. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไดมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยการสรุปแผนการบริหารและการพัฒนาเขาที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ 

เพ่ือพิจารณาเปนประเมินผลสําเร็จของแผน (2.4-6-1และ 2.4-6-2) 

7. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไดมีนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-7-1) ท้ังนี้ คณะฯ โดยกองการเจาหนาท่ี ยังมีการสํารวจความ

ตองการในการเขารวมอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนในระยะตอไป (2.4-7-2) 

เกณฑการประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.4-1-1 แบบฟอรมการเก็บขอมูลประกอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

– 2555 

2.4-1-2 เอกสารเดินทางไปราชการ  

2.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2553 – 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.4-2-1 ข้ันตอนการสรรหาบุคลากร 

2.4-2-2 Job description 

2.4-2-3 วิธีการประเมินผลงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เพ่ือการพิจารณาปรับ

ข้ึนเงินเดือน 

2.4-2-4 แผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2.4-2-5 โครงการเสนทางสู ผศ. 

2.4-3-1 ถาพถายหอง Common Room และหองพักบุคลากร 

2.4-3-2 รางวัลบุคลากรดีเดนของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2.4-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

2.4-3-4 โครงการตรวจสุขภาพประจําป 2554 

2.4-4-1 บันทึกการขออนุมัติเดินทางไปราชการของบุคลากร  

2.4-5-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.4-5-2 บันทึกขอความ ขอใหแจงเจาของวิชาชี้แจงเหตุผลในการสงคะแนนลาชาฯ 

2.4-6-1 รายการบุคลากรศึกษาตอ และรายงานการประชุมของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2.4-6-2 รายการการเดินทางเขาประชุมวิชาการของบุคลากร 

2.4-7-1 แผนปรับปรุงบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-7-2 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2553 – 2556 
 

ตัวบงช้ีที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ

เคร่ือง 

  2.  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น  ๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม

การใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยใน

ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่น  ๆอยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน

อาหารและสนามกีฬา (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย

ในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกัน

อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีแนวทางในการบริหารงาน

วิทยาเขตฯ แบบ รวมบริการประสานภารกิจ คือเปนระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนการใชทรัพยากรและความ
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ชํานาญรวมกัน โดยการจัดใหมีระบบบริการแบบรวมศูนย ทําใหการใหบริการหองสมุด และแหลงเรียนรูตางๆ 

รวมอยูที่ สํานักวิทยบริการ แตในสวนของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ยังไดมีการจัดการ หรือจัดบริการ

เพ่ิมเติมสําหรับนิสิต ในทุกๆ ดาน อันไดแก สถานท่ีนั่งพักผอน อานหนังสือภายในคณะ หองบริการคอมพิวเตอรของ

คณะฯ เปนตน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดการ หรือจัดบริการ เพ่ือใหนิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอรใช

ในอัตราไมสูกวา 8 FTES ตอเคร่ือง  โดยคณะฯ ไดรับการจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวน 1172 เคร่ือง และมี

จํานวนนิสิตทั้งหมด 1,475.28 คน(2.5-1-1) 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผ านระยยเครือขาย

คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา จัดโดยสํานักวิทยบริการ โดยคณะฯ สนับสนุนให

นิสิตทุกชั้นป เขารวมรับการฝกอบรมการใชงานบริการหองสมุด ทุกปการศึกษา(2.5-2-1)  

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร มีการบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสม ตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ท้ังในดาน

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต(2.5-3-1) อีกทั้งยังจัดอุปกรณโสตน

ทัศนูปกรณ เพ่ือใชสนับสนุนการเรียนการสอนใหคลองตัวย่ิงข้ึน(2.5-3-2) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิต ผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล (อยูท่ี อาคาร 16) การจัดการหรือจัดบริการดาน

อาหาร และสนามกีฬา(2.5-4-1) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจน บริเวณโดยรอบ                

อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน

บริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ(2.5-5-1) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (2.5-6-1) 

รายละเอียดดังนี ้

 ระดับความพึงพอใจ ภาพรวมคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ได 3.79 

 ดานหองสมุด แหลงเรียนรู และการฝกอบรมการใชงาน   ได  3.92 

 ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการเรียน และพัฒนานิสิต  ได  3.77 

 ดานการบริการส่ิงอํานวยความสะดวก     ได  3.77 

 ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย    ได  3.79 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา การจัดบริการดานกายภาพท่ี-

สนองตอความตองการของผูรับบริการ(2.5-7-1) 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.5-1-1 ตารางแสดงการบริการอุปกรณและคอมพิวเตอรใหกับนิสิต เปรียบเทียบกับจํานวน  FTES ป

การศึกษา 2554 จําแนกตามคณะ 

2.5-2-1 รายงานโครงการ E-Student 

2.5-3-1 ภาพถายการใหบริการดานกายภาพ สําหรับนิสิต   

2.5-3-2 อุปกรณโสตนทัศนูปกรณ เพ่ือใชสนับสนุนการเรียนการสอน 

2.5-4-1 รายงานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนิสิต 

2.5-5-1 ภาพถายบริเวณ อาคาร 6 ,อาคาร 7 และ อาคาร 8 และบริเวณท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 

2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู ประจําป 2554 

2.5-7-1 ภาพถายบริเวณ อาคาร 6 ,อาคาร 7 และ อาคาร 8 และบริเวณท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 

  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตัวบงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ

รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร เชน มีข้ันตอนการขอ

อนุมั ติหลักสูตร/รายวิชา ระดับปริญญาตรี (2.6-1-1) และบัณฑิตศึกษาในคูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา

ระดับอุดมศึกษา (2.6-1-2) เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร แผนการรับบัณฑิต แผนการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (2.6-1-3) ตลอดจนมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองพิจารณาหลักสูตร (2.6-1-4) มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาหลักสูตรเพ่ือปรับปรุง

หลักสูตร และมีคณะกรรมการวิชาของคณะฯ เพ่ือดูแลในภาพรวมของการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาใหมและการ

ขอปรับปรุงหลักสูตร อางอิงตามประกาศและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และในปการศึกษา 2553 

ทางคณะฯ มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
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มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง เชน การสํารวจความตองการในการเปดหลักสูตร การวิจัยสถาบันสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตร และมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต ซ่ึงเมื่อครบรอบของการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ทางวิทยาเขตฯ ไดมีการกําหนดแผนการรับนิสิตในระบบเวลา 5 ป การปรับปรุงหลักสูตรมี

การศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบ และของผูประกอบการ/นายจาง มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ

หลักสูตร และนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. 

รวมทั้งไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในทุกรายวิชา โดยมีการเพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติการในรายวิชา

ท่ีเปนบรรยาย มีการจัดอภิปราย สัมมนา และทํากรณีศึกษาภายในแตละรายวิชา  

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดทํารายละเอียด

ของรายวิชา กอนการเปดในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ซึ่งในปการศึกษา 2553 นี้ คณะฯ เร่ิมจัดทํารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) (2.6-2-1) ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดจุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเม่ือ

ผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแลว โดยเนนพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวน

ชั่วโมงการสอน และการใหคําปรึกษา การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะท่ี

รายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ในแตละคาบเรียนมีการ

ระบุหัวขอหรือเนื้อหาท่ีจะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนท่ีใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของ

หัวขอหรือเนื้อหา ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราท่ีทันสมัยท่ีใชประกอบการเรียน

การสอน ท้ังนี้ไดมีการชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา และแผนการสอนใหนิสิตไดทราบในคาบแรกทุกรายวิชา 

รวมทั้งใหมีการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชาในระหวางภาคการศึกษา จํานวนภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง 

และนําการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนของทุกรายวิชาที่อยางตอเนื่อง (2.6-2-2) 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรไดมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนได

เรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนจากการทําวิจัยทุกหลักสูตร รวมทั้งไดสงเสริมใหนิสิตทุกสาขาวิชาใน

คณะฯ เขารวมโครงการฝกงาน (2.6-3-1) และโครงการสหกิจศึกษา(2.6-3-2) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดสงเสริมใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก

หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ไดแก 

a)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิเพ่ือถายทอดความรูดาน 

วิศวกรรมโยธาใหกับผูเรียน โดยจัดโครงการผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานวิศวกรรมโยธาในหัวขอ “ประโยชนจากเสน

ใยหญาแฝกเพ่ือการเปนวัสดุกอสรางและเสานําทางเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน”(2.6-4-1) และหัวขอการนําเสนอ 

Software โดย บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด เพ่ือบรรยายแนะนําบริษัท รวมท้ัง Software ท่ีใชในงานวิศวกรรม

โยธา เชน Civil 3D, Autodesk Revit Architecture (2.6-4-2) 

b) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรได เชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อถายทอดความรู                   

ดานวิศวกรรมไฟฟาใหกับผูเรียน โดยจัดโครงการการออกแบบระบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร (2.6-4-3) และโครงการ

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเย่ียมชมหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (2.6-4-4) 
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c) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ มาเปนอาจารยพิเศษท้ัง 

รายวิชา มีการนํานิสิต รับฟงการบรรยาย และเย่ียมชมหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และใหนิสิตฝกงานในสถาน

ประกอบการ 

d) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดสงเสริมใหนิสิตเขารวมโครงการวิชาสหกิจศึกษาในสถาน 

ประกอบการ เพื่อใหนิสิตไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย 

ซึ่งในปการศึกษา 2554 ทางสาขาวชิามีจํานวนนิสิตเขารวม รวมทั้งจัดโครงการทัศนศึกษาเพ่ือพานิสิตไปเย่ียมชม

หนวยงานหรือสถานท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยดวย โดยในปการศึกษา 2554 นี้ ไดเขาเย่ียมชมศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) (2.6-4-5) 

e) สาขาวิชาเคมีประยุกต มีการเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ 

ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 

f) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหนวยงาน

หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน โดยหลักสูตรฯ ไดรับความอนุเคราะหจากรศ.

ดร.ทพ.สุขสมัย สมพงษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสกลนคร เปนอาจารยพิเศษ

สอนในรายวิชาชีวสถิติสาธารณสุข และโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิตสาธารณสุขศาสตร ซึ่งมีโอกาสได

นํานิสิตเย่ียมชมหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไดฟงบรรยายจากผูมีประสบการณทางวิชาชีพจากหนวยงานตางๆ 

ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย รพ.สต.ตลาดแค คณะพยาบาลศาสตรและคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (2.6-4-6) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาจากกระบวนการจัดการความรู เพ่ือ

นํามาพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน โดยใชตัวอยางการดําเนิน

โครงการธนาคารขยะควบคูกับวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย ไดแก คณาจารยในคณะฯ ท้ังนี้เนื่องจากคณะฯ ตระหนักดี

วา นิสิตควรไดรับการฝกทักษะดานอาชีพควบคูไปกับการเรียน ดังนั้นจึงสงเสริมใหคณาจารยในคณะมีการจัด

กิจกรรมเสริมทักษะในระหวางการจัดการเรียนการสอน (2.6-5-1) นอกเหนือจากนั้นในระหวางนิสิตเอง จะมีการ

สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค เพ่ือนําไปปรับปรุงในการดําเนินการในปตอๆ ไป ซึ่งถือเปนการจัดการ

ความรูในระดับการปฏิบัติงาน (2.6-5-2) 

 6. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจ

แตละรายวิชาไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5(2.6-6-1) 

 7. การพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลเรียนรู ทุกรายวิชา

ตามผลการประเมินรายวิชา (2.6-7-1) รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน เอกสารการปรับปรุงการเรียนการ

สอน(2.6-7-2) 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 6 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 6 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 3 คะแนน 7 ขอ ไมบรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :  1. การประเมินการสอนไมครบทุกรายวิชา 

 2. ผลการประเมินการสอนมีบางรายวิชานอยกวา 3.51 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.6-1-1 ข้ันตอนการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา  

2.6-1-2 คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา 

2.6-1-3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

2.6-1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาหลักสูตร 

2.6-2-1 ตัวอยาง มคอ.3 ของแตละสาขาวิชา 

2.6-2-2 ประเมินผลการเรียนการสอน 

2.6-3-1 โครงการฝกงานแตละสาขาวิชา 

2.6-3-2 โครงการสหกิจศึกษา 

2.6-4-1 โครงการผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานวิศวกรรมโยธาในหัวขอ “ประโยชนจากเสนใยหญา

แฝกเพ่ือการเปนวัสดุกอสรางและเสานําทางเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

2.6-4.2 หัวขอการนําเสนอ Software โดย บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด เพ่ือบรรยายแนะนําบริษัท 

รวมท้ัง Software ที่ใชในงานวิศวกรรมโยธา เชน Civil 3D, Autodesk Revit Architecture 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.6-4-3 โครงการการออกแบบระบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 

2.6-4-4 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

2.6-4-5 เขาเย่ียมชมศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

2.6-4-6 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิตสาธารณสุขศาสตร 

2.6-5-1 รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษา 

2.6-5-2 การสรุปผลการดําเนินการธนาคารขยะโดยนิสิตท่ีเรียนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย 
http://fscieng.csc.ku.ac.th/~ce/images/stories/GB/km2553.pdf 

2.6-6-1 ผลการประเมินรายวิชา  

2.6-7-1 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน  

2.6-7-2 เอกสารการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

 

ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

  3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ี

เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือท่ี

ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาท่ีจัดโดย

คณะ 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

(เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน

วารสารระดับนานาชาต ิ(เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ง) 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรไดมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา

ของหลักสูตร ซึ่งคณะฯ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตรในป

การศึกษา 2551 จํานวน 5  หลักสูตร ประกอบดวย 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการ 

ผลิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 (2.7-1-1) 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอรหลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 (2.7-1-2) 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551(2.7-1-3) 

4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2553 (2.7-1-4) 

5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต) สาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 

(2.7-1-5) 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดมีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผู ใชบัณฑิต โดยจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน (2.7-2-1) เปนตน 

3. คณะวิทยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตร ไดมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศและงบประมาณท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งในปการศึกษา 2554 ไดรับจัดสรรเคร่ือง

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน และหองปฏิบัติการสําหรับนิสิตในสาขาวิชาฯ ประกอบดวยหองปฏบิัติการระบบ

เครือขาย อยูชั้นท่ี 2 หมายเลขหอง 7–222 มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,000 ตารางเมตร หองปฏิบัติการเครือขายข้ันสูง               

อยูชั้นท่ี 1 หมายเลขหอง 7–114/1 และ7– 411/2 มีพ้ืนท่ีประมาณ 500 ตารางเมตร รวมท้ังแผนการสั่งซื้อครุภัณฑ 

วัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอกับการเรียนการสอน และการฝกทักษะใหกับนิสิต 

ในปการศึกษา 2554 ทางคณะฯ ไดรับการจัดสรรหองปฏิบัติการเพ่ิมจํานวน 1 หอง เพ่ือรองรับสําหรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) นอกจากนี้สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรมทางดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร และใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรูทางดานการเรียน

การสอนและวิจัยตนเอง 

รวมท้ังสนับสนุนสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใหนิสิตรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งได

มีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย (e-Learning) ในทุกรายวิชา ระบบเครือขาย (e-Learning)  

ในทุกรายวิชาเพ่ือใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกที่ทุกเวลา (2.7-3-1) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีเขารวม

กิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

ไดแก  

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรม

ทางวิชาการในระหวางมหาวิทยาลัย หรือการประชุมระดับชาติ โดยจัดหางบประมาณสนับสนุนใหนิสิตเขารวม

กิจกรรมการแขงขัน BRICOM ASIAN 2012 ที่ประเทศไตหวัน (2.7-4-1) และสงเสริมนิสิตเรียนรูเทคนิคการสงผล

งานวิชาการใหไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร ดังคําสั่งแตงตั้งใหนิสิต เปนคณะอนุกรรมการในการจัดงานประชุม

วิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ คร้ังท่ี 17 (2.7-4-2) 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต สาขาวิชาฯ มีการประชาสัมพันธโปรแกรมการ

ประชุมวิชาการ โดยปดประกาศที่บอรดของสาขาฯ สงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมการนําเสนอผลงานวิชาการ  เชนนํา

นิสิตเขารวมแขงขันรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําป 2554(2.7-4-3) การสงนิสิตของสาขาฯเขารวมการอบบรม

เชิงปฏิบัติการและแขงขันโรบอทประจําป 2555  (2.7-4-4)  การสงนิสิตเขารวมการแขงขันทางวิชาการดาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร solid work (2.7-4-5) มีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการผานทางวิชา สัมมนา 

และวิชาโครงงานวิศวกรรม 

3. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานและสนับสนุนใหนิสิตสงผลงาน 

โดยในปการศึกษา 2554 นิสิตสาขาวิชาฯไดสงผลงานการประกวด “เร่ืองสั้นสุขภาพดีท่ีอีสานตอนบน ปท่ี 2 

ประจําป 2554” ซึ่งจัดโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3 จ.อุดรธานี ในระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม-

31 สิงหาคม 2554 และนิสิตสาขาวิชาฯไดรับรางวัลชมเชย ( 2.7-4-6) 

 5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต

ระดับปริญญาตรี ไดแก จัดพิธีทําบุญ เลี้ยงพระ ในวัน Goodbye senior เปนประจําทุกป(2.7-5-1)และจัดโครงการ

ทําบุญตักบาตรประจําเดือน(2.7-5-2) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไปและครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน  4 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน  4 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.7-1-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและ

การผลิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 

2.7-1-2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟา

และคอมพิวเตอรหลักสูตรใหม พ.ศ. 2551  

2.7-1-3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551  

2.7-1-4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2553 

2.7-1-5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต) สาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2551 

2.7-2-1 รายงานการประชุมพัฒนาหลักสูตร 

2.7-3-1 ระบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย (E-Learning) 

2.7-4-1 กิจกรรมการแขงขัน BRICOM ASIAN 2012 ที่ประเทศไตหวัน 

2.7-4-2 ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ คร้ังท่ี 17 

2.7-4-3 นิสิตเขารวมแขงขันรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําป 2554 

2.7-4-4 นิสิตเขารวมการอบบรมเชิงปฏิบัติการและแขงขันโรบอทประจําป 2555 

2.7-4-5 นิสิตเขารวมการแขงขันทางวิชาการดานโปรแกรมคอมพิวเตอร solid work 

2.7-4-6 เอกสารการเขารวมประกวด “เร่ืองส้ันสุขภาพดีที่อีสานตอนบน ปที่ 2 ประจําป 2554” 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            97 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.7-5-1 ตัวอยางการดเชิญเขารวมงานสานสัมพันธนองพ่ี สามัคคีโยธา คร้ังท่ี 10 

2.7-5-2 โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือน 

  

ตัวบงช้ีที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร 

  2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริม

ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 

โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และ

เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัว

บงชี ้

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม

จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ใช ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง คุณลักษณะ

พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมนิสิตท่ีพึงประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.8-1-1) เปนหลักปฏิบัติในการ

กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนิสตท่ี

ตองสงเสริม ไปยัง ผูบริหาร คณาจารย นิสิต และผูเกี่ยวของทราบ ผานทางชองทางตางๆ เชน เว็บไซดของคณะ 

(2.8-2-1) , โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม(2.8-2-2), โครงการ Hoom Room(2.8-2-3) 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม

ดานคุณธรรม จริยธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมนิสิตท่ีพึงประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมาย เพ่ือวัดความสําเร็จของ
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โครงการไวอยางชัดเจน เชน โครงการบวร บาน วัด โรงเรียน(2.8-3-1) ,โครงการปนน้ําใจสูนองๆ ดอยโอกาส(2.8-3-

2),โครงการวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ(2.8-3-3),โครงการคายผูนํานิสิต(2.8-3-4) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการประเมินผลโครงการ กิจกรรม เพ่ือสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง คุณลักษณะพฤติกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรมนิสิตท่ีพึงประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามตัวบงชี้ และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมี

การบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ รายละเอียดดังสรุปโครงการกิจกรรม คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร(2.8-4-1) 

5. นางสาวนิตยา คณิตสาร นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย จากบทความเร่ือง              

หนูจะเปนเด็กดีของคุณตา ในการประกวดเร่ืองส้ันสุขภาพ ในหัวขอ สุขภาพดีท่ีอีสานตอนบน ปท่ี 2 ประจําป 2554 

จัดโดย สปสช. สํานักงานหลักประกันคุณภาพแหงชาติ เขต 8(2.8-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 

นิสิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.8-2-1 เว็บไซดของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.8-2-2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม  

2.8-2-3 โครงการ Hoom Room  

2.8-3-1 โครงการบวร บาน วัด โรงเรียน 

2.8-3-2 โครงการปนน้ําใจสูนองๆ ดอยโอกาส 

2.8-3-3 โครงการวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ 

2.8-3-4 โครงการคายผูนํานิสิต 

2.8-4-1 สรุปโครงการกิจกรรม คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2.8-5-1 บทความเร่ือง หนูจะเปนเด็กดีของคุณตา 

 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

สกลนคร ไดใหความสําคัญกับการพัฒนานิสิต สงเสริมกิจกรรมนิสิต 

ในการใหนิสิตเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค เร่ิมตั้งแตการจัดโครงการบัณฑิตยุคใหม ท้ัง 4ชั้นป เพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมใหกับนิสิต รวมทั้งได มีการจัดปจจัยเกื้อหนุนและสิ่งอํานวยความ สะดวกสบายใหกับนิสิต และไดมีการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนา นิสิต โดยองคกรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตครบทุกประเภท ทั้งในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา

และการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม และไดจัดทําระบบอาจารย่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนํากับนิสิตทั้งเร่ืองการเรียนการสอนและการใชชีวิต 

โดยตัวบงชี้ประเมินและเกณฑมาตรฐาน สําหรับวิทยาเขตในองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ 

ประกอบดวย  

o ตัวบงชี้ที่   3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1)  

o ตัวบงชี้ที่   3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2)  

o ตัวบงชี้ที่   3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 

ตัวบงชีม้ีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ  

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง  

 

 

 

ตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ

ประเมิน (เต็ม 

5)  

หมายเหตุ  

2554 

  

2555 

  

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต         5.00   

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ

ดานขอมูลขาวสาร 

ขอ 7 7 7 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต ขอ 6 6 6 5.00   

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญา

ตรี 

ขอ 5 

(8) 

5 5 5.00  สูงสุดมี 

5 ขอ 

 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานมูลขาวสาร 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

  2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 

  4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ท่ีสนองความตองการของนิสิต 
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ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดการระบบและกลไกใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธท่ีหลากหลายใหกับนิสิต โดยสวนใหญคณะจะดําเนินการดูแลระบบและกลไกอยาง

ใกลชิด และเปนรูปแบบระบบเดียวกันผานการพิจารณาและปรึกษาหารือรวมกันโดยคณะกรรมการสงเสริมและ

พัฒนานิสิต คณะกรรมการฝายวิชาการ หัวหนาสาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา และคณาจารยในคณะ โดยมีคณบดีและ

รองคณบดีเปนผูรับผิดชอบ สนับสนุนพรอมท้ังกํากับดูแล สงผลใหนิสิตปจจุบันและศิษยเกาไดเรียนรูแลกเปลี่ยน

ขอมูลท่ีเปนประโยชนซึ่งกันและกัน ระหวาง อาจารย นิสิต ศิษยเกา เปนเหตุใหตางก็ไดรับการพัฒนาความรูและ

ประสบการณอยางเหมาะสม 

 ปการศึกษา 2554 คณะประเมินตนเองวามีผลการดําเนินงานครบ 7 ขอ ดังนี ้

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

a. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งวิทยาเขตฯ มอบหมายใหสํานักทะเบียนและ

ประมวลผลเปนผูจัดทําระบบฐานขอมูลดานการเรียน ครอบครัว และบุคคลท่ีคณะสามารถติดตอไดเมื่อนิสิตมีปญหา 

http://office.csc.ku.ac.th/personnel/(3 . 1 -1 -1 )  นอกจากนี้ ยั ง มี ฐ าน ข อมู ลกิ จ กรรมเ ส ริ มหลั กสูต ร 

http://office.csc.ku.ac.th/student/ (3.1-1-2) โดยมอบหมายใหงานกิจการนิสิตเปนผูจัดทําใหนิสิตสามารถเขา

ไปตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมตางท่ีไดเขารวม ซ่ึงมีผลตอการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

b. หนวยงานระดับสาขาวิชา มีระบบการตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (3.1-1-3) โดยคํานึงถึงสัดสวนของ

อาจารยท่ีปรึกษาโดยเฉลี่ยจากจํานวนนิสิตทั้งหมดตออาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงทั้งหมดของสาขาวิชา (3.1-1-4)  เนน

ใหนิสิตสามารถปรึกษารายบุคคลทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต เชน ตารางใหคําปรึกษา (3.1-1-5) 

c. คณะฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตและวิเทศนสัมพันธ (3.1-1-6) เพ่ือเปนศูนยกลางให

ขอมูลและใหคําปรึกษาดาน ทุนการศึกษา การฝกงานภาคฤดูรอน จัดหาสถานประกอบการณสําหรับโครงการสหกิจ

ศึกษา สงเสริมรายไดนิสิตชวยงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตในดานตางๆ

ตลอดจนรับเร่ืองรองทุกขของนิสิตติดตอโดยตรงหรือโทรศัพทกับเจาหนาท่ีธุรการสงเสริมและพัฒนานิสิต และมี

บริการสายตรงคณบดี (3.1-1-7) โดยการสงขอความตรงไปยังอีเมลลของทานคณบดี นอกจากนี้ยังมีหนวยงาน

กิจการนิสิตของวิทยาเขตฯ ไดใหบริการแนะแนวการศึกษาและการใชชีวิต กฎระเบียบขอบังคับตางๆของ

มหาวิทยาลัย ชวยใหนิสิตปรับตัวและดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ (3.1-1-8) 

d. มีระบบสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต โดยการประสานความรวมมือระหวางงาน

สงเสริมและพัฒนานิสิตของคณะ สาขาวิชา สถานพยาบาลของวิทยาเขตฯ หรือสงนิสิตเขารับการดูแลรักษาไปยัง

โรงพยาบาลสกลนครในกรณีท่ีมีปญหารุนแรงเกินความสามารถของคณะท่ีจะดูแลได 

e. คณะมีระบบติดตามผลการชวยเหลือนิสิต โดยคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนานิสิต รวมกับอาจารย

ท่ีปรึกษานิสิต และฝายสวัสดิการนิสิตของวิทยาเขตฯ ใหคําแนะนํานิสิตจนสามารถแกปญหาไดสําเร็จ 
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f. มีการประชุมอาจารยและบุคลากร ท้ังในระดับคณะ สาขาวิชาและคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

นิสิตโดยมีวาระแจงเพ่ือทราบ สรางความเขาใจรวมกัน วาระเพื่อพิจารณาตัดสินใจ และสรางเครือขายการใหความ

ชวยเหลือรวมกัน (3.1-1-9) 

g. มีการจัดโครงการผูบริหารพบผูปกครอง โดยผูบริหารของคณะไดเขารวมหารือและแนวทางปฏิบัติ

รวมกันเกี่ยวกับเร่ืองของนิสิต มีการตอบขอซักถามในเร่ืองของการเรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจน

สวัสดิการท่ีนิสิตพึงไดรับ (3.1-1-10) 

h. มีชองทางใหนิสิต ศิษยเกาและผูที่เกี่ยวของไดเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ มีแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนิสิตผูมารับบริการ หนาเวบไซตคณะฯ (3.1-1-11) รวมถึงนิสิตสามารถแสดงความ คิดเห็นโดยผาน

ระบบอาจารยที่ปรึกษา หรือ ผานระบบ e – learning ท่ีทางสาขาจัดทําข้ึน (3.1-1-12) หรือผานเว็บไซตสังคม

ออนไลน facebook ของสาขา และกลุมเฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ (3.1-1-13) 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต 

 คณะฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตโดยการจัดทําฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

เว็บไซต (3.1-2-1) มีการประชาสัมพันธขอมูลการรับสมัครงาน ขอมูลการศึกษาตอ ทุนการศึกษา ขาวสารวิชาการ

และทุนวิจัยขาวสารตาง ๆ ผานทางบอรดประชาสัมพันธ ตามอาคารเรียนอยางสมํ่าเสมอ จัดทําแผนพับแนะนํา

หลักสูตร ขอมูลการฝกงานตามระเบียบของคณะ(3.1-2-2)  

3. คณะฯ มีการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต  

a. มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแหลงดูงาน ฝก

ประสบการณของนิสิต โดยการจัดโครงการศึกษาดูงานภาคฤดูรอน (3.1-3-1) มีโครงการปฐมนิเทศนิสิตเตรียมความ

พรอมกอนฝกงาน(3.1-3-2) โครงการสหกิจศึกษาภาคปลายของปการศึกษาท่ี 4 (3.1-3-3) โดยกอนการฝกสหกิจ

ศึกษาจะตองลงเรียนเตรียมสหกิจศึกษาในภาคตนของปการศึกษาที่ 4 จากนั้นคณะฯจะจัดกรรมการสงเสริมและ

พัฒนานิสิตจะออกตรวจเย่ียมหรือนิเทศนิสิตฝกงานอยางนอย 1 คร้ัง เปนการติดตามประเมินความสามารถของนิสิต

และคุณภาพของสถานประกอบการณ (3.1-3-4) เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาประสบการณนิสิต 

พรอมท้ังจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมตอไป  

b. คณะฯ ไดมีการจัดกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพสําหรับนิสิต ไดแก โครงการปฐมนิเทศสําหรับนิสิต

ชั้นปท่ี1 เพ่ือชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรรวมท้ังรายละเอียดดานการประกอบอาชีพ ใหนิสิตไดรูจักกับอาจารยท่ี

ปรึกษาและบุคลากรของสาขารวมถึงกิจกรรม การดําเนินการของสาขาวิชา (3.1-3-5) โครงการผูชวยสอน (3.1-3-6) 

การจัดโครงการเขารวมแขงขันคอนกรีตพลังชางคร้ังที่ 12 (3.1-3-7) โครงการ applied chemistry รักนี้พ่ีใหนอง ( 

3.1-3-8) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานวิทยาการระบาด (3.1-3-9)  

c. มีการจัดกิจกรรมทางสังคม โดยใหนิสิตเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน เพ่ือฝกทักษะ

ประสบการณการทํางานรวมกัน ไดแก โครงการคายผูนํา IT คร้ังท่ี 6 (3.1-3-10) โครงการถายทอดปรัชญาหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงผานวัดสูบานและโรงเรียน (3.1-3-11) โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะตอสังคม  (3.1-3-12) 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  
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a. คณะฯ มีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาโดย

การจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต  มีหองสนทนาหรือกลุมสังคมออนไลน face book ของศิษยเกาแตละ

รุน (3.1-4-1) ของแตละสาขาวิชาฯสามารถแจงขาวประชาสัมพันธตางๆได มีโครงการคืนสูเหยาเพ่ือใหศิษยเกา 

ศิษยปจจุบันและอาจารยไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย รวมถึงขาวสารการรับ

สมัครงานจากรุนพ่ีสูรุนนอง  

b. คณะฯ เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร (3.1-4-2) สรางเครือขาย

ความสัมพันธระหวางนิสิตปจจุบันกับศิษยเกาและยังทําใหศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหมๆในฐานะผูให

และผูรับ 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา  

a. มีการจัดโครงการวันแสดงความยินดี (3.1-5-1) โครงการคืนสูเหยา (3.1-5-2) โครงการการใช

ประโยชนจากเสนใยหญาแฝกเพ่ือการเปนวัสดุกอสรางและเสานําทางเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน (3.1-5-3) โครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบติดตาม ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 (3.1-5-4) เพื่อเปด

โอกาสใหศิษยเกาไดเขาอบรม ตอยอดความรูทางวิชาชีพ  

b. และมีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงกิจกรรม พัฒนาความรูและประสบการณ

วิชาการและวิชาชีพผานทาง เว็บไชต (3.1-5-5) ของคณะและสาขาวิชาฯ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 คณะฯ มีการประเมินผลออนไลน บนหนาเวปไซตของคณะฯ ของระบบใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช

ชีวิตแกนิสิต ไดระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 คะแนน ระบบฐานขอมูลการใหบริการขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนิสิตได

ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.77 คะแนนและมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิตได

ระดับคะแนนเฉล่ียรวม 4.54 คะแนน จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชระบบดังกลาว (3.1-6-1) ผูเขารวม

กิจกรรมโดยภาพรวมแลว (3.1-6-2)  กิจกรรมทุกกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ีย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 นอกจากนี้ยังนํา

ขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงการทํากิจกรรมในโอกาสตอไปอีกดวย  

7. มีการนําผลประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ

ตองการของนิสิต 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกาเปนประจํา

ทุกภาคการศึกษา จากโครงการตางๆ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการไดมีการสรุปโครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ

ตอคณะทํางานและเสนอตอหัวหนาสาขาวิชาฯและคณะ(3.1-7-1) โดยมีการหารือกันในท่ีประชุมใหคําปรึกษา (3.1-

7-2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในคร้ังตอไป  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 7 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข

เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

3.1-1-1 ระบบฐานขอมูลดานการเรียน ครอบครัว และบุคคลที่คณะสามารถติดตอไดเม่ือนิสิตมีปญหา 

http://office.csc.ku.ac.th/personnel/ 

3.1-1-2 ฐานขอมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร http://office.csc.ku.ac.th/student/  

3.1-1-3 เอกสารคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

3.1-1-4 http://nisitmis.csc.ku.ac.th/emis/advisor/ ระบบสารสนเทศสําหรับอาจารยที่ปรึกษา 

3.1-1-5 ตารางใหคําปรึกษา 

3.1-1-6 เอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

3.1-1-7 เว็บไซต http://fscieng.csc.ku.ac.th/ สายตรงคณบด ี

3.1-1-8 คูมือนิสิตประจําปการศึกษา 2554 

3.1-1-9 รายงานการประชุม อาจารยและบุคลากรประจําคณะฯ 

3.1-1-10 โครงการผูบริหารพบผูปกครองนิสิตชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2554 

3.1-1-11 ระบบความพึงพอใจในการใชบริการขอมูลออนไลนของคณะฯ 

3.1-1-12 เว็บไซต http://fscieng.csc.ku.ac.  E-learning 

3.1-1-13 เว็บไซต face book ของสาขาวิชา และกลุมเฉพาะโครงการบัณฑิตยุคใหม 

3.1-2-1 เว็บไซตคณะ http://fscieng.csc.ku.ac.th 

3.1-2-2 จัดทําแผนพับแนะนําคณะฯ 
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หมายเลข

เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

3.1-3-1 โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูรอน 

3.1-3-2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตเตรียมความพรอมกอนฝกงาน 

3.1-3-3 โครงการฝกงานสหกิจศึกษา 

3.1-3-4 ผลประเมินการตรวจเย่ียมนิสิตฝกงาน 

3.1-3-5   โครงการปฐมนิเทศสําหรับนิสิตชั้นปท่ี1 

3.1-3-6 โครงการผูชวยสอน 

3.1-3-7 โครงการเขารวมแขงขันคอนกรีตพลังชางคร้ังท่ี 12 

3.1-3-8 โครงการ applied chemistry รักนี้พี่ใหนอง 

3.1-3-9 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานวิทยาการระบาด 

3.1-3-10 โครงการคายผูนํา IT คร้ังที่ 6 

3.1-3-11 โครงการถายทอดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงผานวัดสูบานและโรงเรียน 

3.1-3-12 โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะตอสังคม   

3.1-4-1 Facebook ของคณะและสาขาวิชา 

3.1-4-2 แบบสอบถามการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

3.1-5-1 โครงการวันแสดงความยินดี   

3.1-5-2 โครงการวันคืนสูเหยา 

3.1-5-3 โครงการการใชประโยชนจากเสนใยหญาแฝกเพ่ือการเปนวัสดุกอสรางและเสานําทางเพ่ือการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 

3.1-5-4 โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบติดตาม ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 

50001:2011 

3.1-5-5 ระบบประเมินความพึงพอใจของศิษยเกาสําหรับการใหบริการของคณะ 

3.1-6-1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการของคณะฯ 

3.1-6-2 แบบสรุปความตองการพ้ืนฐานของนิสิต 

3.1-7-1 สรุปโครงการตางๆ 

3.1-7-2 รายงานการประชุม 

 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 
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รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

  2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

  3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย

นิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวาง

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะฯ มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

คณะฯมีคําสั่งแตงตั้งมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน (3.2-1-1) เพ่ือทําหนาที่กําหนดแนวทางการ

สงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตตามคุณลักษณะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา

ในหลักสูตร ท่ีชัดเจนนอกเหนือจากการพัฒนานิสิตผานโดยมีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง

กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เชน มีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 (3.2-1-2) มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม โดยฝายสงเสริมและพัฒนา

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (3.2-1-3) โดยมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม

อยางเหมาะสม โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ (3.2-1-4) 

โดยแตละโครงการมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต เพ่ือการพัฒนานิสิตใหมี

คุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
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 คณะฯ มีการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มี

กิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต เชน โครงการสัมมนาเครือขายนิสิตและประกัน

คุณภาพนิสิต คร้ังท่ี 2 (3.2-2-1) ภายใตโครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ โดยเปนการจัดโครงการ

รวมกัน 3 คณะไดแก คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร 

และคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  นอกจากนี้ ยังมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน ระหวางสถาบัน 

คณะวิชา และนิสิต (3.2-2-2)  เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของหนวยงานตอไป ท้ังนี้ 

สามารถดาวโหลดขอมูลบันทึกไดท่ีเว็บไซตของสํานักประกันคุณภาพ http://www.qa.ku.ac.th 

 3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต

อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี จากกิจกรรมตอไปนี้ 

  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 คณะฯ มีการสงเสริมโครงการออกแบบและเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3มิติ (3.2-3-1)  

โครงการอบรมการอบรมการออกแบบระบบไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร(3.2-3-2) โครงการถายทออดองค

ความรูแกนิสิตโดยผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (3.2-3-3) โครงการเตรียมความพรอม

นิสิตสาธารณสุขศาสตร เพ่ือเขาสูสมาพันธนิสิตสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย (3.2-3-

4) โครงการมาตรฐานความปลอดภัยและเทคนิคปฏิบัติในหองปฏิบัติการเคมี (3.2-3-6)  เปนตน  

 - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการสงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

เชน การจัดโครงการดงตาลสัมพันธคร้ังท่ี 6 (3.2-3-7) โครงการ SCI-ENG GAMES (3.2-3-8) โครงการแขงขัน

ฟุตบอลประเพณี ME Cup คร้ังท่ี 5 (3.2-3-9)  

  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการสงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

สิ่งแวดลอม เชน โครงการอาสาพัฒนาและปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนบานโคกสะอาด (3.2-3-10) โครงการคาย

วิศวกรรมไฟฟาเพ่ือพัฒนาชุมชน (3.2-3-11) โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะ (3.2-3-12) โครงการ Applied 

Chemistry รักนี้พ่ีใหนอง (3.2-3-13) โครงการคายอาสาสาธารณสุขชุมชน (3.2-3-14) 

 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการสงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรม เชน โครงการคายวิชาชีพและผูนํา IT คร้ังท่ี 7 (3.2-3-15)  

 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการสงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

เชน โครงการถายทอดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงผานวัดสูบานและโรงเรียน (3.2-3-16) โครงการปฏิบัติธรรม

บําเพ็ญเพียรถวายเทียนพรรษา ประจําปการศึกษา 2554 (3.2-3-17) โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือนเฉลิม

พระเกียรติ (3.2-3-18) 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/

มหาวิทยาลัย และระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน เชน โครงการประกวด Senior Project คร้ังที่ 

4 (3.2-4-1) โครงการการดงตาลสัมพันธคร้ังท่ี 6 (3.2-4-2) โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิตเร่ือง “การพัฒนา

และสงเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”สําหรับสโมสรนิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต (3.2-4-3)     

 5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิต  

 ฝายสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมการพัฒนานิสิต โดยการจัดทํารายงานสุปผล

การดําเนินงานและประเมินผลตามดัชนีชีวัด ไดมีการนําผลการจัดกิจกรรมนิสิต ประเมินและกําหนดแผนการจัด

กิจกรรม ตลอดจนจัดสรร งบประมาณ รวมถึงการลด/เพ่ิมกิจกรรม ใหสอดรับตามผลการประเมิน โดยมีการประชุม

รวมกับนิสิตและ คณะกรรมการฝายฝายสงเสริมและพัฒนานิสิต (3.2-5-1)  

 6. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต มีการนําผลการประเมินไปปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะ และปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในปการศึกษาถัดมา 2 (3.2-6-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 6 ขอ 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.2-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํางาน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

3.2-1-2 แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  

3.2-1-3 ปฏิทินโครงการงานสงเสริมและพัฒนานิสิต ประจําปงบประมาณ 2554  

3.2-1-4 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

3.2-2-1 โครงการสัมมนาเครือขายนิสิตและประกันคุณภาพนิสิต คร้ังท่ี 2 

3.2-2-2 บันทึกขอความ ขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.2-3-1 โครงการออกแบบและเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3มิต ิ

3.2-3-2 โครงการอบรมการอบรมการออกแบบระบบไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3.2-3-3 โครงการถายทออดองคความรูแกนิสิตโดยผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอม 

3.2-3-4 โครงการเตรียมความพรอมนิสิตสาธารณสุขศาสตรเพ่ือเขาสูสมาพันธนิสิตสาธารณสุขศาสตร

และวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย 

3.2-3-6 โครงการมาตรฐานความปลอดภัยและเทคนิคปฏิบัติในหองปฏิบัติการเคม ี

3.2-3-7 การจัดโครงการดงตาลสัมพันธคร้ังที่ 6 

3.2-3-8 โครงการ SCI-ENG GAMES 

3.2-3-9 โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณี ME Cup คร้ังท่ี 5  

3.2-3-10 โครงการอาสาพัฒนาและปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนบานโคกสะอาด 

3.2-3-11 โครงการคายวิศวกรรมไฟฟาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

3.2-3-12 โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะ 

3.2-3-13 โครงการ Applied Chemistry รักนี้พ่ีใหนอง 

3.2-3-14 โครงการคายอาสาสาธารณสุขชุมชน 

3.2-3-15 โครงการคายวิชาชีพและผูนํา IT 

3.2-3-16 โครงการถายทอดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงผานวัดสูบานและโรงเรียน 

3.2-3-17 โครงการปฏิบัติธรรมบําเพ็ญเพียรถวายเทียนพรรษา ประจําปการศึกษา 2554 

3.2-3-18 โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือนเฉลิมพระเกียรต ิ

3.2-4-1 โครงการประกวด Senior Project คร้ังที่ 4 

3.2-4-2 โครงการการดงตาลสัมพันธคร้ังท่ี 6 

3.2-4-3 โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิตเร่ือง “การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.2-5-1 สรุปและประเมินผลโครงการตามแผน 

3.2-6-1 รายงานการประชุม และเลม SAR 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            110 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเคร่ืองมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแกปญหา

และพัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาทุกป 

  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ               

(3.3-1-1) และการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา (3.3-1-2) เพ่ือใหงานที่ปรึกษานิสิตเปนไป

อยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและสามารถชวยเหลือนิสิตท้ังทางดานวิชาการ ดานสวนตัว ดานสังคม ตลอดจน

การชวยพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณตามปรัชญาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของอาจารยที่ปรึกษา เชน คูมืออาจารย (3.3-2-1) จรรยาบรรณ (3.3-2-2) และคูมือการใหคําปรึกษา

อาจารยท่ีปรึกษา (3.3-2-3) นอกจากนี้ มีการใหความรู ทักษะและกระบวนการใหคําปรึกษาอยางถูกวิธี (3.3-2-4) 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ

เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาและพัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง เชน รายงานการประชุม

คณะกรรมการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ (3.3-3-1) โครงการหองรวม (Home Room) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการ

ดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุกป โดยมีระบบประเมินความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาตอนิสิต (3.3-4-1) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน สรุปผลแผนงานและแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษา (3.3-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

3.3-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-2-1 คูมืออาจารย 

3.3-2-2 คูมือจจรรยาบรรณอาจารย 

3.3-2-3 คูมือการใหคําปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-2-4 โครงการฝกอบรมทักษะและกระบวนการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา

นิสิตและผูแทนนิสิต ประจําปการศึกษา 2554 

3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-4-1 ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใหคําปรึกษานิสิต 

3.3-5-1 สรุปผลแผนงานและแนวทางระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย โดย

คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการทํางานดําเนินงานวิจัยของบุคลากร มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรผลิต

ผลงานวิจัยโดยใชความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญชํานาญในแตละดาน รวมท้ังศักยภาพที่มีอยูในการสราง

องคความรูใหมและการแกปญหาเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม และนอกจากนี้ยังไดสงเสริมให

1 ขอ  2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ  5 ขอ 
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บุคลากรเขารวมการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิชาการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมท้ัง

กระตุนการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังความพรอมในการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางความรวมมืออันดีกับ

หนวยงานภายนอก และบุคลากรภายในคณะฯ เองก็มีความพรอมในการติดตอประสานงานและสรางความรวมมือ

อันดีในการผลิตผลงานวิจัย โดยมีเครือขายและความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภายนอกทั้งในทองถ่ิน ในระดับชาติ 

และในระดับนานาชาติ เพ่ือใหเกิดผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และสามารถใชประโยชนไดจริงในสังคม 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินตนเอง 

ไดคะแนนเฉลี่ย 3.92 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.92 

ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง 

ตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบป

การศึกษา, ปงบประมาณ, 

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 

  

2555 

  

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบงชี้           3.92   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

ขอ 7 7 7 5   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 6 6 6 5   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดสวน 50,000 50,000 3,649,100 62,915.52    1.75 

  

  

58 

 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย

ของคณะ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ ในประเด็น

ตอไปนี ้

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

professor) 

- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

คณะ 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและ

กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด

เอาไว ท้ังสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแก

นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเอื้อตอการดําเนินงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและจําเปนในการ

ดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนจัดระบบ

สรางขวัญและกําลังใจใหแกนักวิจัยอยางเหมาะสม โดยมีจํานวนอาจารยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ) จํานวนท้ังส้ิน 

80 คน และมีจํานวนอาจารยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) จํานวนท้ังส้ิน 58 คน และมีผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐานจํานวน 7 ขอ ดังนี ้

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของคณะฯ (4.1-1-1) และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยคณะฯ มีการวางแนวทาง 

ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดหนวยงานบุคคลหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ ไดแก คณะกรรมการฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ (4.1.1-2) มีรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนประธานคณะกรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากร
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จากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เปนกรรมการ และมีผูชวยคณบดีฝายวิจัย เปนเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มี

หนาที่วางนโยบายงานวิจัยและบริการวิชาการตามแผนงานและแผนของคณะฯ สงเสริมและพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการของคณะฯ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการวิจัยและบริการวิชาการ รวบรวม

ผลงานวิจัยและจัดทําขอมูลเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ ตอสาธารณชนภายนอก และจัดทํา

สรุป รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปอยางตอเนื่อง 

ท้ังนี้ คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการอยางเพียงพอ โดย

คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนผู รับผิดชอบ ซึ่งในการดําเนินงานมีการวางแผน การตรวจสอบ

ติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงผลการประเมินอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการดําเนินงานดานการวิจัยของคณะฯ (4.1-1-3)  

 นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะฯ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการดําเนินงานดานการวิจัยของคณะฯ นอกจากจะจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยสําหรับ

บุคลากรภายในคณะฯ แลว ยังมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต ไดแก โครงการทุนอุดหนุน

โครงงานวิศวกรรมและปญหาพิเศษของนิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (4.1-1-4) และโครงการ

ประกวด Senior Project คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (4.1-1-5) 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 - คณะฯ มีการกําหนดใหนิสติบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย ไดแก บทความวิจัยเร่ือง 

“การประยุกตใชฝาปดรางระบายน้ําคอนกรีตพรุนในชุมชนเมือง” ของผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรีพละ อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (4.1-2-1) 

 - คณะฯ มีการกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย ซี่งเกี่ยวของกับงานวิจัยของอาจารย 

ไดแก โครงการวิจัยการนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอบําบัดตามธรรมชาติกลับมาใชใหมเพ่ือการ

เกษตรกรรม : กรณีศึกษาหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ของ

อาจารยนิธิรัชต สงวนเดือน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (4.1-2-2) 

 - คณะฯ มีการกําหนดใหนิสิตทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเก่ียวกับผลความกาวหนาใน

งานวิจัยของอาจารย ไดแก ระดับปริญญาโท บทความวิจัยเร่ือง “การประยุกตใชฝาปดรางระบายน้ําคอนกรีตพรุน

ในชุมชนเมือง” ของผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรีพละ อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

(เอกสาร 4.1-2-1) ระดับปริญญาตรี ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ คร้ังที่ 17 (17 National 

Convention on Civil Engineering : NCCE 17) โครงการวิจัยการนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอบําบัด

ตามธรรมชาติกลับมาใชใหมเพ่ือการเกษตรกรรม : กรณีศึกษาหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ของอาจารยนิธิรัชต สงวนเดือน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอม (4.1-2-2) และบทความวิจัยเร่ือง “การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนโครงขายถนนภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ของอาจารยตอศักดิ์ ประเสริฐสังข 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม (4.1-2-3) 
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 - คณะฯ เปนเจาภาพในการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ คร้ังที่ 17 (17 National 

Convention on Civil Engineering : NCCE 17) โดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภาควิชาวิศวกรรม

โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ใน

หัวขอ "วิศวกรรมโยธา กับการพัฒนาเชิงบูรณาการ" เมื่อวันพุธท่ี 9 ถึงวันศุกรท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555                 

ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเทล แอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักวิชาการ นักวิจัย 

และผูปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน ไดรวมระดมความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนประสบการณและงานวจิัย เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาและแกปญหาเชิงบูรณาการ โดยมีนิสิตเขารวม

ประชุมการนําเสนอผลงานวิจัย (4.1-2-4) 

 - คณะฯ มีการสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจากการวิจัย ไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการ

เรียนการสอน ดังนี้ 

  1) โครงการวิจัย การศึกษาปริมาณหินปูนที่เหมาะสมในการผลิตปูนซีเมนตประเภท Portland 

Limestone Cement” ของผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรีพละ (4.1-2-5) เปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา 031811499 โครงงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (4.1-2-6) รายวิชา 01203332 

คอนกรีตเทคโนโลยี (4.1-2-7) รายวิชา 01203544 คอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง (4.1-2-8) และรายวิชา 04811495 

การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (4.1-2-9) 

  2) โครงการวิจัย โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง 

จังหวัดสกลนคร ของอาจารยศมณพร สุทธิบาก และอาจารยนิธิรัชต สงวนเดือน เปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 01210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย (4.1-2-10) 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให

ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย ดังนี ้

a. จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารย ไดแก การช้ีแจงและพูดคุยเร่ืองภาระหนาที่ของ

อาจารยและภารกิจหลัก 4 ดานของวิทยาเขตฯ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ และดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมการประชุมอาจารยของสาขาวิชา (4.1-3-1) 

b.  การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุมบุคคล 

ไดแก กิจกรรม KM ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคตน ปการศึกษา 

2554 (4.1-3-2) 

c.  ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของแกอาจารย ไดแก กิจกรรม KM 

ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคตน ปการศึกษา 2554 (4.1-3-2) 

และการประชาสัมพันธความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของผานเว็บไซตฝายวิจัยและ

บริการวิชาการของคณะฯ (4.1-3-3)  
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d.  สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย ไดแก การยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน ในโครงการประชุม

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคตน ปการศึกษา 2554 (4.1-3-4) และการยกยองเชิดชู

บุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคปลาย 

ปการศึกษา 2554 (4.1-3-5) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ เพ่ือเปนทุนวิจัยแกบุคลากร

ภายในคณะฯ เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยนักวิจัยรุนใหมที่ยังไมสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยฯ ไดผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอกฯ ในโอกาสตอไป ไดแก โครงการทุนอุดหนุนวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2554 (4.1-4-1) และนอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลง

ทุนวิจัยตางๆ ท้ังแหลงทุนภายในคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ภายในประเทศ และ

ภายนอกประเทศ ที่อาจารยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว เพ่ือเอื้ออํานวยการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย

ภายในคณะฯ เพ่ือสรางชื่อเสียงทางวิชาการแกคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตอไป ไดแก การประชาสัมพันธขาวสาร

ทุนวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-4-2) และเว็บไซตของคณะฯ (4.1-4-3) 

รวมทั้งผาน e-mail address ของบุคลากรภายในคณะฯ (4.1-4-4) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามอัตลักษณของคณะฯ 

โดยการจัดการทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ท้ังงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริม

การวิจัย ดังนี้ 

a.  งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประกอบไปดวย งบประมาณของคณะฯ เพ่ือเปนทุนวิจัยแกบุคลากร

ภายในคณะฯ ไดแก โครงการทุนอุดหนุนวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554 (4.1-5-1) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ ไดแก 

โครงการเงินอุดหนุนตีพิมพผลงานวิชาการบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554 (4.1-5-2)  

b.  แมคณะฯ จะยังไมมีหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปน

จุดเนนของคณะฯ หากแตคณะฯ ยังมีหองพักอาจารยท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองปร้ินเตอร และวัสดุอุปกรณ

สํานักงานตางๆ ที่ไดมาตรฐานและเพียงพอสําหรับอาจารยทุกทาน เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอนและการวิจัย 

รวมทั้งมีระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยภายในหองพักที่ไดมาตรฐาน (4.1-5-3) และนอกจากนี้ คณะฯ ยังมี

หองพักรวมหรือหองสันทนาการท่ีเรียกวา “หองคอมมอน (Common Room)” เพ่ือผอนคลายความเครียด พบปะ

สังสรรคกันระหวางบุคลากร มีเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมเคร่ืองปร้ินเตอรไวคอยบริการและอํานวยความสะดวก โดย

อาจารยและบุคลากรทุกทานสามารถใชหองนี้เพ่ือความบันเทิงและสรางงานวิชาการได นอกจากนี้ ภายในหองคอม

มอนยังมีหนังสือและตําราท้ังในและตางประเทศไวคอยบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและไมใหเปนอุปสรรคตอการ

วิจัยของอาจารยและสรางผลงานวิชาการตางๆ ไดอีกดวย (4.1-5-4) 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            117 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

c.  แหลงคนควาทางวิชาการ ประกอบไปดวยหนังสือและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร (hard copy) 

และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอท้ังภายในหองคอมมอนของคณะฯ เอง (4.1-5-4) และภายในหองสมุดกลางของ

วิทยาเขตฯ (4.1-5-5) แลว คณะฯ ยังมีการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ โดยคณะฯ เปนเจาภาพในการจัดการ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ คร้ังท่ี 17 (17 National Convention on Civil Engineering : NCCE 17) 

(4.1-5-6) และการสนับสนุนอาจารยไปรวมทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอื่นท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและ

ตางประเทศท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย โดยการเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมการทํางานวิจัย การเขารับ

การฝกอบรมหรือสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรูในดานตางๆ การเขารวมการประชุมวิชาการและการนําเสนอ

ผลงานวิชาการท้ังในและตางประเทศ (4.1-5-7) 

d.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดาน ประกอบไปดวย 

1)  ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การ

ประชาสัมพันธขาวสารทุนวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-5-8) และเว็บไซตของ

คณะฯ (4.1-5-9) รวมท้ังผาน e-mail address ของบุคลากรภายในคณะฯ (4.1-5-10) 

2)  ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะทั้งปจจุบันและผลงานท่ีผานมาของบุคลากร

ภายในคณะ ไดแก การแผยแพรผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-5-11) และเว็บไซตของ

คณะฯ (4.1-5-12) 

3)  ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังวารสารและการประชุมวิชาการ การ

จัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของคณะในการเผยแพรผลงาน ไดแก การแผยแพรผาน

เว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-5-13)  

4)  ขอมูลดานระบบและกลไกของคณะในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใช

ประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ไดแก การแผย

แพรผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-5-14) โดยมีอาจารยประภากรณ แสงวิจิตร เปนท่ี

ปรึกษาหรืออาจารยพ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับการดําเนินการขอจดสิทธิบัตร และแนะนําวิธีการ/ข้ันตอนตางๆ ในการ

ดําเนินการดังกลาว 

5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของคณะที่เกี่ยวของกับการวิจัยและงาน

สรางสรรค ไดแก การแผยแพรผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-5-15) 

6. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 

อยางครบถวนทุกประเด็น โดยคณะฯ จัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสมํ่าเสมอ โดย

การมีสวนรวมของอาจารยและนักวิจัย ไดแก การประเมินผลการดําเนินงานของคณะฯ ในดานตางๆ ซึ่งมีการ

ประเมินในสวนของงานวิจัยรวมอยูดวย โดยในรอบปการศึกษา 2554 แมคณะฯ จะยังไมมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะฯ ในดานตางๆ ดังกลาว เนื่องจากคณะฯ อยูในระหวางการปรับเปลี่ยนผูบริหาร ปรับเปลี่ยน

นโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแบบประเมินใหบุคลากรภายในคณะฯ ทําการประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะฯ ในรอบปที่ผานมา ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินงาน คาดวาจะประเมินในชวงเดือนมิถุนายน 
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2555 (ประเมินผลการดําเนินงานยอนหลัง) เพื่อนําไปปรับปรุงและแกไขสําหรับการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 

2555 เปนตนไป (4.1-6-1) 

7. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดาน

การวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะฯ โดยคณะฯ นําผลการประเมินผลการดําเนินงานของคณะฯ ในดานตางๆ ซึ่งมี

การประเมินในสวนของงานวิจัยรวมอยูดวยในรอบปท่ีผานมา ไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยฝายวิจัยและบริการ

วิชาการไดจัดทําโครงการจัดทําแผนกลยุทธสําหรับงานวิจัยข้ึน (SWOT งานวิจัย) เพ่ือกําหนดกิจกรรมท่ีตองทําเพ่ือ

การปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีตองใชหากจําเปน 

กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย

ตามที่กําหนด (4.1-7-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-1-1 แผนการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2554 

4.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 7 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-1-3 แผนการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2554 

4.1-1-4 โครงการทุนอุดหนุนโครงงานวิศวกรรมและปญหาพิเศษของนิสิตคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

4.1-1-5 โครงการประกวด Senior Project วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554 

4.1-2-1 บทความวิจัยเร่ือง “การประยุกตใชฝาปดรางระบายน้ําคอนกรีตพรุนในชุมชนเมือง” ของ

ผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรีพละ  

4.1-2-2 โครงการวิจัยการนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอบําบัดตามธรรมชาติกลับมาใชใหม

เพ่ือการเกษตรกรรม : กรณีศึกษาหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร ของอาจารยนิธิรัชต สงวนเดือน 

4.1-2-3 บทความวิจัยเร่ือง “การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนโครงขายถนนภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ของอาจารยตอศักดิ์ 

ประเสริฐสังข  

4.1-2-4 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ คร้ังท่ี 17 (17 National Convention on Civil 

Engineering : NCCE 17) ในหัวขอ "วิศวกรรมโยธา กับการพัฒนาเชิงบูรณาการ" 

4.1-2-5 โครงการวิจัย การศึกษาปริมาณหินปูนท่ีเหมาะสมในการผลิตปูนซีเมนตประเภท Portland 

Limestone Cement” ของผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรีพละ 

4.1-2-6 ประมวลการสอนรายวิชา 031811499 โครงงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม  

4.1-2-7 ประมวลการสอนรายวิชา 01203332 คอนกรีตเทคโนโลยี 

4.1-2-8 ประมวลการสอนรายวิชา 01203544 คอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง 

4.1-2-9 ประมวลการสอนรายวิชา 04811495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

4.1-2-10 ประมวลการสอนรายวิชา 01210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 

4.1-3-1 กิจกรรมการประชุมอาจารยของสาขาวิชา  

4.1-3-2 กิจกรรม KM ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําภาค

ตน ปการศึกษา 2554  

4.1-3-3 การประชาสัมพันธความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของผาน

เว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  

4.1-3-4 การยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคตน ปการศึกษา 2554  

4.1-3-5 การยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2554  
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-4-1 โครงการทุนอุดหนุนวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554 

4.1-4-2 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-4-3 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-4-4 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผาน e-mail address ของบุคลากรภายในคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-5-1 โครงการทุนอุดหนุนวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554 

4.1-5-2 โครงการเงินอุดหนุนตีพิมพผลงานวิชาการบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

4.1-5-3 หองพักอาจารยคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

4.1-5-4 หองคอมมอน (Common Room) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-5-5 หองสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

4.1-5-6 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ คร้ังท่ี 17 (17 National Convention on Civil 

Engineering : NCCE 17) ในหัวขอ "วิศวกรรมโยธา กับการพัฒนาเชิงบูรณาการ" 

4.1-5-7 การเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รอบปการศึกษา 

2554 

4.1-5-8 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-5-9 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-5-10 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผาน e-mail address ของบุคลากรภายในคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-5-11 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-5-12 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-5-13 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 

4.1-5-14 

4.1-5-15 

4.1-6-1 แบบฟอรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-7-1 โครงการจัดทําแผนกลยุทธสําหรับงานวิจัย 
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ตัวบงช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

 

 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู

สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช

ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือเผยแพรไปยังคณาจารย นิสิต วงการ

วิชาการ หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ถือ

เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะฯ มีการจัดระบบสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

รวบรวมเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใช

แตละกลุม โดยมีจํานวนอาจารยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ) จํานวนท้ังสิ้น 80 คน และมีจํานวนอาจารยประจํา 

(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) จํานวนท้ังสิ้น 58 คน และมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 
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1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยคณะมีการวาง

แนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพหรือการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี peer review ในประเด็นตอไป ไดแก 

1) การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากรเพ่ือเขารวมประชุมวิชาการตางๆ เพ่ือนําเสนอ

ผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรคตางๆ ไดแก งบเดินทางไปราชการเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้ังในและตางประเทศ 

เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําเขารวมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อเปด

โอกาสรับฟงขอคิดเห็น ตลอดจนไดรับการแนะนําข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การ

สงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนําภายนอกคณะฯ และนอก

มหาวิทยาลัยฯ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือในอนาคตจักไดมีโอกาสไดรับทุนอุดหนุนวิจัยรวมกับทีมวิจัยและ

นักวิจัยอาวุโส ถือเปนแนวทางหนึ่งท่ีทําใหไดรับความรูและประสบการณท่ีมีคุณคาเพ่ือมาพัฒนาและประยุกตใชใน

การดําเนินงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะฯ ตอไป (4.2-1-1) 

2) การจายคาตอบแทนหรือเงินสนับสนุนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพร งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ ไดแก โครงการเงิน

อุดหนุนตีพิมพผลงานวิชาการบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพ่ือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการของบุคลากร สรางเครือขายกับหนวยงาน

ภายนอกที่มีสวนรวม สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรมีการคนควาวิจัยในสาขาตางๆ อีกทั้งเพ่ือความกาวหนาทาง

วิชาการ และเพ่ือสราง รวมท้ังพัฒนาบุคลากรทางดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (4.2-1-2)  

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห

ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โดยคณะฯ มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ ไดแก ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ ใหเปนผูรวบรวม คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรู รวมท้ังติดตามผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยเพ่ือนําเผยแพรและประชาสัมพันธผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.2-2-1) และ

เว็บไซตของคณะฯ (4.2-2-2) 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ โดยคณะฯ มีการนําองคความรูท่ีไดจากขอ 2 มาเผยแพร

สูสาธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก ไดแก การเผยแพรและประชาสัมพันธผานเว็บไซตฝายวิจัยและ

บริการวิชาการของคณะฯ (4.2-3-1) และเว็บไซตของคณะฯ (4.2-3-2) รวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา ผานทางเว็บไซตศิษยเกาของคณะฯ (4.2-3-3) และผานทาง facebook 

ของคณะฯ (4.2-3-4) 
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4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน 

และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน โดยคณะฯ มีการสนับสนุนการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน ดังนี้ 

1) โครงการวิจัย โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง 

จังหวัดสกลนคร ของอาจารยศมณพร สุทธิบาก และอาจารยนิธิรัชต สงวนเดือน (4.2-4-1) นําไปใชประโยชนในดาน

การจัดการน้ําเสีย ดานการจัดการขยะ และดานการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยของชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร 

(4.2-4-2) 

2) โครงการวิจัยการพัฒนาเคร่ืองอบแหงอเนกประสงคเพ่ือชุมชน ของอาจารยรุงทวี ผดากาล (4.2-4-3) 

นําไปใชประโยชนในการผลิตเมล็ดพันธุขาวไวใชดวยตนเอง โดยใชเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาว ของชุมชนกลุมเกษตรกร

ผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานหนองสนม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (4.2-4-4) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยคณะฯ มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และ

หลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนผูรับผิดชอบในการสนับสนุนดานระเบียบ หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ แกอาจารยภายในคณะฯ รวมท้ังยังสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขาย

ทรัพยสินทางปญญา ไดแก การแผยแพรขอมูลและรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาผานเว็บไซตฝาย

วิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.2-5-1) โดยมีอาจารยประภากรณ แสงวิจิตร เปนที่ปรึกษาหรืออาจารยพ่ีเลี้ยง

เกี่ยวกับการดําเนินการขอจดสิทธิบัตร และแนะนําวิธีการ/ข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินการดังกลาว 

6. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และ

มีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยคณะฯ มีการวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจนกําหนดใหฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ เปนผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรูและอํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

แกอาจารยภายในคณะฯ โดยการใหความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังยังสงเสริมดานการจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ไดแก การแผยแพรขอมูลและรายละเอียดตางๆ 

เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.2-6-1) โดยมีอาจารย

ประภากรณ แสงวิจิตร เปนท่ีปรึกษาหรืออาจารยพ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับการดําเนินการขอจดสิทธิบัตร และแนะนําวิธีการ/

ข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินการดังกลาว  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.2-1-1 การเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รอบปการศึกษา 

2554 

4.2-1-2 โครงการเงินอุดหนุนตีพิมพผลงานวิชาการบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

4.2-2-1 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.2-2-2 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.2-3-1 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.2-3-2 การประชาสัมพันธขาวสารวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.2-3-3 เว็บไซตศิษยเกาของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

4.2-3-4 facebook ของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.2-4-1 โครงการวิจัย โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหาร

หลวง จังหวัดสกลนคร ของอาจารยศมณพร สุทธิบาก และอาจารยนิธิรัชต สงวนเดือน  

4.2-4-2 เอกสารการนําไปใชประโยชนในดานการจัดการน้ําเสีย ดานการจัดการขยะ และดานการ

ปรับปรุงท่ีอยูอาศัยของชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร 

4.2-4-3 โครงการวิจัยการพัฒนาเคร่ืองอบแหงอเนกประสงคเพื่อชุมชน ของอาจารยรุงทวี ผดากาล 

4.2-4-4 เอกสารการนําไปใชประโยชนในการผลิตเมล็ดพันธุขาวไวใชดวยตนเอง โดยใชเคร่ืองอบเมล็ด

พันธุขาว ของชุมชนกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานหนองสนม อําเภอเมือง จังหวัด
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

สกลนคร 

4.2-5-1 การแผยแพรขอมูลและรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาผานเว็บไซตฝายวิจัย

และบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.2-6-1 เว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 

 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

 ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 

1,012,880 บาท (หนึ่งลานหนึ่งหมื่นสองพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) และภายนอก จํานวน 2,636,220 บาท (สอง

ลานหกแสนสามหมื่นหกพันสองรอยย่ีสิบบาทถวน) รวมทั้งหมด 3,649,100 บาท (สามลานหนึ่งแสนหกหมื่นเกาพัน

หนึ่งรอยบาทถวน) (เอกสาร 4.3-1) มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 58 คน ลาศึกษาตอ 22 คน รวมทั้งสิ้น

จํานวน 80 คน (เอกสาร 4.3-2) 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 

      =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

   =  62,915.52   บาท/คน 

 คะแนนท่ีได =  5
180,000

62,915.52    =   1.75 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑ

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 

3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้

ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.3 2,584,840 55,587.96 3,649,100 62,915.52 1.54 1.75 50,000 บรรลุ 50,000 

46.50 58 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.3 2,584,840 55,587.96 3,649,100 62,915.52   1.54 1.75 50,000 บรรลุ 50,000 

46.50 58 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.3-1 สรุปจํานวนโครงการวิจัยบุคลากรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

4.3-2 สรุปจํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รอบปการศึกษา 2554 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม โดยคณะฯ มีการใหบริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของคณะฯ และ               

ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางเปนระบบ โดยยึดถือหลักการ

และข้ันตอนการดําเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดโครงสรางหนวยงานเพ่ือ

เปนกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยคณะฯ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณใน

วิชาชีพ และไดรับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ี

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งสามารถนําความรู

และประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการดําเนินงานวิจัยไดเปนอยางดี 

รวมทั้งความพรอมในการใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางความรวมมืออันดีกับหนวยงานภายนอก และบุคลากร
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ภายในคณะฯ เองก็มีความพรอมในการติดตอประสานงานและสรางความรวมมืออันดีในการใหบริการวิชาการ โดยมี

เครือขายและความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานภายนอกทั้งในทองถ่ิน ในระดับชาติ และในระดับนานาชาต ิ

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 2 ตัวบงชี้               

มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ี หนวย 

  

  

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบ

ปการศึกษา, 

ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 

2554) 

ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 

  

2555 

  

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) 2 ตัวบงชี ้ 5   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ 5 5 5 5   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 5 5 5   

ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

หมายเหต:ุ เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ

ขอ 3 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการใหบริการวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของคณะฯ ดังนั้น คณะฯ จึงไดกําหนด

หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางเปนระบบ โดยยึดถือหลักการและ

ข้ันตอนการดําเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดโครงสรางหนวยงานเพ่ือเปน

กลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว ซึ่งใหบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 

รวมทั้งสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย ไดอยางเปนรูปธรรม โดยมี

จํานวนอาจารยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ) จํานวนท้ังสิ้น 80 คน และมีจํานวนอาจารยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงาน

จริง) จํานวนท้ังสิ้น 58 คน และมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานจํานวน 5 ขอ ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยคณะฯ มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการ

ดานตางๆ ที่สัมพันธกับพันธกิจของคณะฯ มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารยรวมท้ังบุคลากรทุกระดับ

มีความพรอมทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการ

วิชาการแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและสนับสนุนอาจารย

ดําเนินงานใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (5.1-1-1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน

และสงัคมตามความรูความสามารถ ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแตละบุคคล ไดแก คณะกรรมการฝายวิจัย

และบริการวิชาการ มีรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนประธานคณะกรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจาก

ทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เปนกรรมการ และมีผูชวยคณบดีฝายวิจัย เปนเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหนาท่ี

วางนโยบายงานวิจัยและบริการวิชาการตามแผนงานและแผนของคณะฯ สงเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการ

วิชาการของคณะฯ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการวิจัยและบริการวิชาการ (5.1-1-2)  

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอน โดยคณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

ประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร ไดแก การกําหนดใหนิสิตนําความรูไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ี

เปนประโยชนตอชุมชน จํานวน 17 โครงการ ดงันี้ 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

1) โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 (5.1-2-1) 

2) โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2555 (5.1-2-2) 

3) โครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมประจําป 2554 (5.1-2-3) 

4) โครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมประจําป 2555 (5.1-2-4) 

5) โครงการพัฒนาวิชาการทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําป 2555 (5.1-2-5) 

6) โครงการพัฒนาวิชาการการจัดการงานดานอาชีวดานอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล (5.1-2-6) 

7) โครงการพัฒนาวิชาการการศึกษาแกไขและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาล (5.1-2-7) 

8) โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย (5.1-2-8) 

9) โครงการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร  

(5.1-2-9) 

10)  โครงการศึกษาแกไขและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลโพนนาแกว (5.1-2-10) 

11)  โครงการคายอาสาสาธารณสุขสูชุมชน (5.1-2-11) 

12)  โครงการการพัฒนาเสานําทางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในถนนสําหรับ

ชุมชน จากการใชเสนใยหญาแฝกดินเหนียว (5.1-2-12) 

13)  โครงการบวร (บาน-วัด-โรงเรียน) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2554 (5.1-2-13) 

14)  โครงการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญเพียร ถวายเทียนพรรษา ประจําป 2554 (5.1-2-14) 

15)  โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะตอสังคม : กิจกรรมยอยท่ี 1 คายอาสาชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัย (5.1-2-15) 

16)  โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะตอสังคม : กิจกรรมยอยท่ี 2 ตรวจสอบอาคารที่ไดรับความ

เสียหายจากอุทกภัยน้ําทวม ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (5.1-2-16) 

17)  โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะตอสังคม : กิจกรรมยอยท่ี 3 บูรณาการความรูเพ่ือพัฒนา

ชุมชน (5.1-2-17) 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย โดย

คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ ไดแก การนําผลการวิจัยไปสูการใช

ประโยชนจริงที่ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ ท้ังยังนําความรู ประสบการณ จากการ

ใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวเพ่ือชุมชน (5.1-3-1) เปนการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแกสังคมกับโครงการวิจัย การพัฒนาเคร่ืองอบแหงอเนกประสงคเพ่ือชุมชน (5.1-3-2) 

2) โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 (5.1-3-3) เปนการบูรณา

การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับโครงการวิจัย โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัย

ชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดกลนคร (5.1-3-4) 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

3) โครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมประจําป 2554 (เอกสาร 

5.1-3-5) เปนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับโครงการวิจัย โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม

เพ่ือพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดกลนคร (5.1-3-6) และ โครงการวิจัย การนําน้ําทิ้งจากระบบ

บําบัดน้ําเสียแบบบอบําบัดตามธรรมชาติกลับมาใช ใหมเ พ่ือการเกษตรกรรม :  กรณีศึกษาหอพักนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (5.1-3-7) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยคณะฯ มีการจัดใหมีระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จ

ของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ

ผูรับบริการและนิสิต ซึ่งเปนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังในระดับแผนการดําเนินงานเปาหมายของคณะฯ 

ความรวมมือรวมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

จริง และเปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีคณะฯ กําหนดไว  รวมท้ังเปน ไปตามระเบียบการใหบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (5.1-4-1)  จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 (5.1-4-2) 

2) โครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมประจําป 2554 (5.1-4-3) 

3) โครงการการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดกลนคร 

(5.1-4-4) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยคณะฯ นําผลการประเมินท่ีไดจากการบริการทาง

วิชาการแกสังคม ไดแก จากแบบสอบถามโครงการ และจากรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ไปพัฒนาแผน 

พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอและเปนรูปธรรม จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 (5.1-5-1) 

2) โครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมประจําป 2554 (5.1-5-2) 

3) โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดกลนคร 

(5.1-5-3) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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5.1 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 5 ขอ 3 ขอ 5 คะแนน 3 คะแนน 5 ขอ ไมบรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :  ไมพบการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

และการวิจัย 

 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1-1   ระเบียบการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

5.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

5.1-2-1 โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 

5.1-2-2 โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2555 

5.1-2-3 โครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมประจําป 2554 

5.1-2-4 โครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมประจําป 2555 

5.1-2-5 โครงการพัฒนาวิชาการทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําป 2555 

5.1-2-6 โครงการพัฒนาวิชาการการจัดการงานดานอาชีวดานอนามัยและความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

5.1-2-7 โครงการพัฒนาวิชาการการศึกษาแกไขและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาล 

5.1-2-8 โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย 

5.1-2-9 โครงการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัด

สกลนคร 

5.1-2-10 โครงการศึกษาแกไขและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลโพนนาแกว 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-2-11 โครงการคายอาสาสาธารณสุขสูชุมชน 

5.1-2-12 โครงการการพัฒนาเสานําทางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในถนนสําหรับ

ชุมชน จากการใชเสนใยหญาแฝกดินเหนียว 

5.1-2-13 โครงการบวร (บาน-วัด-โรงเรียน) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2554 

5.1-2-14 โครงการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญเพียร ถวายเทียนพรรษา ประจําป 2554 

5.1-2-15 โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะตอสังคม : กิจกรรมยอยท่ี 1 คายอาสาชวยเหลือผู

ประสบอุทกภัย 

5.1-2-16 โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะตอสังคม : กิจกรรมยอยท่ี 2 ตรวจสอบอาคารท่ีไดรับ

ความเสียหายจากอุทกภัยน้ําทวม ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

5.1-2-17 โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะตอสังคม : กิจกรรมยอยท่ี 3 บูรณาการความรูเพ่ือ

พัฒนาชุมชน 

5.1-3-1 โครงการถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวเพื่อชุมชน 

5.1-3-2 โครงการวิจัย การพัฒนาเคร่ืองอบแหงอเนกประสงคเพ่ือชุมชน 

5.1-3-3 โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 

5.1-3-4 โครงการวิจัย โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหาร

หลวง จังหวัดสกลนคร 

5.1-3-5 โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 

5.1-3-6 โครงการวิจัย โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหาร

หลวง จังหวัดกลนคร 

5.1-3-7 โครงการวิจัย การนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอบําบัดตามธรรมชาติกลับมาใชใหม

เพ่ือการเกษตรกรรม : กรณีศึกษาหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร  

5.1-4-1 ระเบียบการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

5.1-4-2 โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 

5.1-4-3 โครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมประจําป 2554 

5.1-4-4 โครงการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัด

สกลนคร 

5.1-5-1 โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 

5.1-5-2 โครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมประจําป 2554 

5.1-5-3 โครงการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัด

สกลนคร 
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ตัวบงช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ 

  2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

คณะและเผยแพรสูสาธารณชน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีสนองความตองการและเปนท่ีพ่ึง

ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคม ไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนน

ของคณะฯ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจาก ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ การสรางความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอก และ ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นท้ังภายใน

และภายนอกคณะฯ โดยมีจํานวนอาจารยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ) จํานวนท้ังสิ้น 80 คน และมีจํานวนอาจารย

ประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) จํานวนท้ังสิ้น 58 คน และมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานจํานวน 5 ขอ 

ดังนี ้

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม

จุดเนนของคณะฯ โดยคณะฯ มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน

วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน

และความเชี่ยวชาญของคณะฯ ไดแก การสํารวจความตองการเพ่ือการดําเนินงานโครงการ จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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1) สรุปผลการประชาคมชุมชนหนองหารหลวง (5.2-1-1) เพ่ือการดําเนินงานโครงการจัดการปญหา

สิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร (5.2-1-2) 

2) ใบสมัครฝกอบรม (5.2-1-3) เพ่ือการดําเนินงานโครงการการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย

โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม (5.2-1-4) 

3) การประชุมหารือและสํารวจพ้ืนที่ชุมชนโรงเรียนกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (5.2-1-5) 

เพ่ือการดําเนินงานโครงการคายอาสาสาธารณสุขสูชุมชน (5.2-1-6) 

4) แบบสํารวจความตองการของชุมชนตอเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาว (5.2-1-7) เพ่ือการดําเนินงาน

โครงการถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวเพ่ือชุมชน (5.2-1-8) 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ โดยคณะฯ มีการเชิญหรือเปด

โอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพท่ีจะใหบริการมารวมมือ

รวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสรางเครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานใน

รูปแบบตางๆ ไดแก ความรวมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหา

ท่ีเกิดข้ึนหรือไปใชพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษา

แนะนําและจัดใหมีชองทางในการสื่อสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเร่ิมโครงการหรือ

กิจกรรมใหมๆ ในชุมชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนี ้

1) ความรวมมือกับการเคะแหงชาติ เพ่ือการดําเนินงานโครงการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ี

อยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร (5.2-2-1) เพื่อการเรียนรูและเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนหนองหารหลวง 

2) ความรวมมือกับสํานักทางหลวงท่ี 3 (สกลนคร) โดยการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

ตั้งแตป พ.ศ.2552 (5.2-2-2) และในปจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ดําเนินงานวิจัยเร่ือง 

“การศึกษาความเหมาะสมในการใชงานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course ในประเทศไทย (5.2-2-3) ซึ่ง

เปนความรวมมือระหวางบริษัท ทิปโกแอสฟลส จํากัด (มหาชน) และ สํานักทางหลวงท่ี 3 (สกลนคร) 

3) ความรวมมือกับสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด ในการดําเนินงาน

โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารโคขุน ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณการ

เลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร” (5.2-2-4) 

4) ความรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรผู

ประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราในจังหวัดสกลนคร (5.2-2-5) 

5) ความรวมมือกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “เคร่ืองสูบน้ําพลังธรรมชาต”ิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (5.2-2-6) 

6) ความรวมมือกับแผนกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม (5.2-2-7) 
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7) ความรวมมือกับแผนกกสิกรรมและปาไม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ในการดําเนินงานโครงการติดตั้งหอกระจายขาวแกแผนกกสิกรรมและปาไม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (5.2-2-8) 

8) ความรวมมือกับคณะผูวิจัย เมืองบอรกโด ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือการดําเนินงานโครงการวิจัยคูขนาน 

(Leader Project) (5.2-2-9) 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการตอสังคม โดยคณะฯ มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวา

สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการท้ังทางตรงและทางออม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนิสิต อาจารยและ

บุคลากรผูใหบริการ ท้ังในดานการนําความรู ความเช่ียวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การชี้แจงแนะนําให

ผูรับบริการและประชาชน ไดแก แบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการ

ใหบริการทางวิชาการ จํานวน 3 โครงการ ดังนี ้

1) แบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 (5.2-3-1) 

2) แบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหนวยบริการและให

คําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมประจําป 2554 (5.2-3-2) 

3) แบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการถายทอดเทคโนโลยี

เคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวเพ่ือชุมชน (5.2-3-3) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ โดยคณะฯ มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานของการใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการ

ใหบริการ คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของ

การใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลท่ีชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ไดแก 

การดําเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการใหบริการวิชาการ เพ่ือใหทันกับเหตุการณในยุคปจจุบัน โดยการดําเนินการ

ปรับอัตราคาบริการทางวิชาการ คาใชจายตางๆ และขอบเขตการใหบริการทางวิชาการ เพ่ือใหโครงการสามารถ

ดําเนินตอไปไดในอนาคต (5.2-4-1) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและ

ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในและเผยแพรสูสาธารณชน โดยคณะฯ มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการ

ทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งรวมท้ังผูเรียนดวย จัดใหมี

การแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ ดังนี ้

1) การเผยแพรภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการการใหบริการวิชาการตางๆ ผานทางเว็บไซตคณะฯ 

(5.2-5-1) 
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2) การเผยแพรภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการการใหบริการวิชาการตางๆ ผานทาง Facebook

คณะฯ (5.2-5-2) 

3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 

2554 (5.2-5-3) 

4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอมประจําป 2554 (5.2-5-4) 

5) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวเพ่ือชุมชน               

(5.2-5-5) 

6) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนหนอง

หารหลวง จังหวัดสกลนคร (5.2-5-6) 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2-1-1 สรุปผลการประชาคมชุมชนหนองหารหลวง  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2-1-2 โครงการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัด

สกลนคร  

5.2-1-3 ใบสมัครฝกอบรมโครงการการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัด

สกลนครและจังหวัดนครพนม  

5.2-1-4 โครงการการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและ

จังหวัดนครพนม  

5.2-1-5 การประชุมหารือและสํารวจพ้ืนท่ีชุมชนโรงเรียนกกปลาซิว อําเภอภพูาน จังหวัดสกลนคร  

5.2-1-6 โครงการคายอาสาสาธารณสุขสูชุมชน  

5.2-1-7 แบบสํารวจความตองการของชุมชนตอเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาว  

5.2-1-8 โครงการถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวเพ่ือชุมชน  

5.2-2-1 ความรวมมือกับการเคะแหงชาติ เพ่ือการดําเนินงานโครงการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือ

พัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร  

5.2-2-2 บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสํานักทางหลวงท่ี 3 (สกลนคร)  

5.2-2-3 งานวิจัยเร่ือง “การศึกษาความเหมาะสมในการใชงานผวิทางแบบ Ultra Thin Friction 

Course ในประเทศไทย  

5.2-2-4 สัญญาลงนามโครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร

โคขุน ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร” กับสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด (เอกสาร) 

5.2-2-5 เอกสารความรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ในการสงเสริมและสนับสนุนให

เกษตรกรผูประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราในจังหวัดสกลนคร 

5.2-2-6 เอกสารความรวมมือกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตร “เคร่ืองสูบน้ําพลังธรรมชาต”ิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด

อุดรธาน ี

5.2-2-7 หนังสือเชิญจากแผนกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม  

5.2-2-8 เอกสารความรวมมือกับแผนกกสิกรรมและปาไม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เพ่ือการติดต้ังหอกระจายขาว ณ แผนกกสิกรรมและปาไม สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

5.2-2-9 เอกสารความรวมมือกับคณะผูวิจัย เมืองบอรกโด ประเทศฝร่ังเศส (เอกสาร) ในการ

ดําเนินงานโครงการวิจัยคูขนาน (Leader Project)  

5.2-3-1 แบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554  

5.2-3-2 แบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหนวยบริการและ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

ใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอมประจําป 2554 

5.2-3-3 แบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการถายทอดเทคโนโลยี

เคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวเพ่ือชุมชน 

5.2-4-1 โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 (ฉบับปรับปรุง) 

5.2-5-1 การเผยแพรภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการการใหบริการวิชาการตางๆ ผานทาง

เว็บไซตคณะฯ  

5.2-5-2 การเผยแพรภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการการใหบริการวิชาการตางๆ ผานทาง 

Facebookคณะฯ 

5.2-5-3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

ประจําป 2554  

5.2-5-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหนวยบริการและใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดลอมประจําป 2554 

5.2-5-5 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวเพ่ือ

ชุมชน 

5.2-5-6 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชน

หนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร 
 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะฯ มีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของคณะอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบงชี้ 

มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง ตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี หนวย 

  

  

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน 

(รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ, ป

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 

  

2555 

  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ
ตัวหาร 
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สัดสวน) 

องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบงชี้   0.00   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ 6 5 5 5.00   

 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ  โดยไดวาง

แนวนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยกําหนดผูรับผิดชอบ อีกท้ังมีการจัดทําแผนงบประมาณ

โครงการท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีแผนและนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนินการตามภารกิจเพื่อ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2551-2554 (6.1-1-1) และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 ( 6.1-1-2) มีกลไกนํางานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนสวนหนึ่งของแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ( 6.1-1-3)  โดยทุกคนมีสวนรวม  และไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณเปนอยางดีจากคณะ สามารถ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดโดยมีหลักฐานปรากฏจากรายงานการประชุม (6.1-1-4) คณะมีแผนปฏิบัติงานโครงการ
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ตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสนองตอนโยบายของวิทยาเขตฯ ตามกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีใหนิสิตเขารวมกิจกรรม( 6.1-1-5) ท้ังนี้คณะไดจัดกิจกรรมดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง

สม่ําเสมอแมการจัดสรรงบประมาณหรือกิจกรรมบางอยางอาจมิไดเปนไปตามแผนงาน บุคลากรของคณะก็มีวัฒนธรรม

ความเสียสละ รูจักแบงปนเพ่ือประโยชนในการสงเสริมทํานุบํารุงพุทธศาสนาใหสืบทอด คงอยูตอไป   (หลักฐานกลุม

เดียวกับ 6.1-2 ) 

2.    คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรไดสนับสนุนใหมีการนําศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ

รวมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เขาไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัดโดยคณะและท่ีจัดโดยวิทยาเขตฯ ไดแก โครงการธนาคารขยะ บูรณาการรวมกับการ

เรียนการสอนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมดานอื่นๆอีก อาทิเชน  

-     วัฒนธรรมการไหว การเคารพผูที่มีอาวุโส ความมีน้ําใจนักกีฬา ความเสียสละ ของกิจกรรมรับนอง

รองเพลง เชียร  ในโครงการตอนรับนอง และรองเพลงมหาวิทยาลัย (6.1-2-1) 

-    วัฒนธรรมแสดงความกตัญู กตเวทิตา ในกิจกรรมพิธีไหวครู และพิธีรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต   

( 6.1-2-2) 

-    วัฒนธรรมความเอื้อเฟอเผ่ือแผ มีน้ําใจ ในโครงการบวร(บาน-วัด-โรงเรียน)คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร โครงการอาสาพัฒนาและปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนบานโคกสะอาด และโครงการแสงสวางเพ่ือ

นอง(6.1-2-3) 

-    วัฒนธรรมความมีน้ําใจ ความสามัคคี ไดแก โครงการ SCI-ENG GAME คร้ังท่ี 7 (6.1-2-4)  

-    วัฒนธรรมความรักษสุขภาพ รักษส่ิงแวดลอม และรักษองคกร ในโครงการ applied Chemistry รัก

นี้พ่ีใหนอง (6.1-2-6) 

-    วัฒนธรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และสืบทอดมรดกทางภูมิปญหาในดานการปฏิบัติธรรม 

เจริญภาวนา ในโครงการ ปฏิบัติธรรม บําเพ็ญเพียร ถวายเทียนพรรษา ของสาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร     

(6.1-2-7) 

-   วัฒนธรรมการทําบุญตักบาตร และอุทิศสวนกุศลใหแกพระบรมวงศนุวงศทุกพระองค  บิดา มารดา 

ครูบาอาจารย เปนตน ตลอดจนสรรพสิ่งท้ังหลายท่ีเปนเพ่ือนทุกข เกิดแกเจ็บตาย ในโครงการทําบุญตักบาตร

ประจําเดือนท่ีคณะเปนเจาภาพ (6.1-2-8) 

-    การบรรยายดานคุณธรรมและขอควรปฏิบัติเพ่ือชวยใหประสบความสําเร็จในการศึกษา   (6.1-2-9) 

ในกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  
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-   การบูรณาการศิลปะการดําเนินชีวิต ในโครงการถายทอดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงผานวัดสูบาน

และโรงเรียน ( 6.1-2-10) เปนการกระตุนใหเยาวชนและชุมชนในทองถิ่น ไดตระหนังถึงความสําคัญของเกษตรกร

ดวยการใชความรูปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปปนฐานรองรับ 

3. คณะไดทําการเผยแพรกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยใชสถานที่ คือ  อาคารถ่ินม่ันในพุทธ

ธรรม หอประชุมวิโรจน อิ่มพิทักษ (อาคาร 14)  พิพิธภัณฑองคความรู  (อาคาร 13)  และประสานกับฝายกิจการนิสิต

ของวิทยาเขตฯ เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจัดรวมกับทางจังหวัดสกลนคร เชน ประเพณีการแหปราสาทผึ้ง การแขงเรือยาว  และ

มีกิจกรรมตางๆ ที่เผยแพรใหชุมชมในจังหวัดสกลนครทราบและมีสวนรวมเชน  ประเพณีไหวครู  ประเพณีสงกรานต  

ประเพณีลอยกระทง การแขงขันวาดภาพ ในโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร  ฯลฯ โดยไดประชาสัมพันธผานแผนพับ  

(6.1-3-1) วิทยุกระจายเสียง  โฮมเพจของคณะและวิทยาเขตฯ (เอกสาร 6.1-3-2) รวมถึง จดหมายอิเล็กโทรนิกส               

(6.1-3-3) และ  Face book (6.1-3-4) 

4. คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตโดยการประเมินผลสําเร็จของโครงการ อาทิ การจัดทําการบริจาคขยะเพ่ือนําเงิน

จากการขายขยะรีไซเคิลไปรวมทําบุญกฐินของสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ซ่ึงนิสิตท่ีเปนแกนนําในการ

ดําเนินการเปนนิสิตท่ีเรียนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย ซึ่งเปนวิชาหลักในหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (6.1-4-1) 

ซึ่งการประเมินผลสําเร็จของโครงการนอกเหนือจากจํานวนเงินที่ไดจากการขายขยะแลว ผลการประเมินการเรียนการ

สอนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอยก็อยูในเกณฑท่ีด ี(6.1-4-2)   

5. คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยผลจากการประเมินโครงการไดนําไปใชเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 6 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ ไมบรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน เปาหมาย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เปาหมาย 2555 

6.1 6 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ   

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1-1 เอกสารนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจําป 2551-2554  

6.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 ของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

6.1-1-3 เกณฑการพิจาณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

6.1-1-4 เอกสารการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

6.1-1-5 มีแผนปฏิบัติงานโครงการตางๆเพ่ือสนับสนุนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-2-1 โครงการตอนรับนองและรองเพลงมหาวิทยาลัย และเอกสารภาพขาวกิจกรรมของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรและวิทยาเขตฯ  

6.1-2-2 ประมวลภาพกิจกรรมวันไหวครู  http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php/2011-07-

13-03-44-27/107----30--2554 

6.1-2-3 โครงการบวร(บาน-วัด-โรงเรียน) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2554 

โครงการอาสาพัฒนาและปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนบานโคกสะอาด   

โครงการแสงสวางเพ่ือนอง  

6.1-2-4 โครงการกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร คร้ังท่ี 7 (SCI-ENG GAME#7) 

6.1-2-6 โครงการ applied Chemistry รักนี้พ่ีใหนอง 

6.1-2-7 โครงการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญเพียร ถวายเทียนพรรษา ประจําป 2554 

6.1-2-8 กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําเดือน ดูไดจากเอกสารภาพขาวกิจกรรมของคณะ 

6.1-2-9 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมและเอกสารภาพขาวกิจกรรมของคณะ 

6.1-2-10 โครงการถายทอดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงผานวัดสูบานและโรงเรียน 

6.1-3-1 แผนพับกิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตรคร้ังท่ี 8 

6.1-3-2 โฮมเพจของคณะและวิทยาเขตฯ 

6.1-3-3 จดหมายอิเล็กโทรนิกส แจงเวียนประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ   

6.1-3-4 Facebook ของนิสิตและคณาจารยของคณะ 

6.1-4-1 ประมวลภาพกฐินขยะสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

6.1-4-2 ผลการประเมินการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย 

6.1-5-1 แบบสรุปโครงการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญเพียร ถวายเทียนพรรษา 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและ

การจัดการ ดังนี้  

คณะฯ พัฒนาการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรภายในองคกร 

โดยมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสรางแรงจูงใจและความกาวหนาในหนาท่ีของบุคลากรทุกระดับ (Career 

Path) มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาจารยและนักวิชาการใหมีความรอบรูในการประยุกตใชวิชาการ

เพ่ือนํามาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสม พรอมสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนา

ตางๆ เพ่ือพัฒนาความรูใหมีทัศนคติท่ีกวางไกลเปนผูใฝรูตลอดชีวิต และมีการจัดงบประมาณสนับสนุนการเดินทาง

ไปนําเสนอผลงาน สัมมนา และฝกอบรม  มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะ สนับสนุนใหครอบคลุมทั้งการบริหารงาน

ของคณะ และกลุมนิสิตท่ีดอยโอกาส   

  คณะมีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนท่ีมีผลงานดีเดนในดานตางๆ ประจําป และมีการพัฒนาระบบการ

บริหารงานใหสอดคลองกับงานประกันคุณภาพ คือ มีจัดทําระบบการประกันคุณภาพใหครบตามองคประกอบ

เพ่ือใหผลการดําเนินงานของคณะฯ บรรลุตามวัตถุประสงค  มีการสรางความรวมมือทุกสวนงานใหดําเนินงานตาม

ข้ันตอนและวิธีการประกันคุณภาพ  มีการพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี

มาตรฐานสากล โดยใชระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ (MIS)  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

และกําหนดแนวทางการบริหาร โดยเนนการมีสวนรวม/คํานึงถึงตนทุนการดําเนินงานและ ใหมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค  มีการสรางกลไกการควบคุมการบริหารใหชัดเจน สามารถวัดผลไดและมีดัชนีชี้วัด และเกณฑ

มาตรฐานการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม และจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลการทํางานโดยมีคณะบุคคลภายนอก

มาตรวจประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความถูกตองของการบริหารในภาพรวม จากคณะกรรมการตรวจ  

  คณะมีการสนับสนุนการระดมทรัพยากรทองถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร  และมีการสงเสริมใหมีการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน (MIS) มีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกัน ระหวาง

หนวยงาน หากมีการจัดทรัพยากรใหมตองคํานึงถึงความคุมคาในการใชประโยชนรวมกัน  และมีการบริหาร

งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึงความคุมคา ประหยัด และเกิด

ประโยชนสูงสุดตามตนทุนของการบริหารท่ีดี พรอมท้ังสงเสริมใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการ

บริหารจัดการ โดยปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  มีการปรับปรุงองคกรเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของคณะ และสาขาวิชา มีการปรับโครงสรางการบริหารงานโดยเนนการมีสวนรวมในการบริหารและมีการ

กระจายอํานาจ โดยมีการแบงสายงานท่ีชัดเจน เพ่ือรองรับการพัฒนา ใหมีความคลองตัว และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

และไดจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีชัดเจน เหมาะสมกับภาระงาน และบุคลากร สามารถทํางานอยางเต็มท่ีตามศักยภาพ 

และความสามารถ 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผล

การประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.80 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 8 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            144 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ี หนวย 

  

  

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 

2554) 

ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 

  

2555 

  

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ           5.00   

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะ

และผูบริหารทุกระดับของคณะ 

ขอ 7 7 7 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 

ขอ 5 5 5 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 6 6 6 5.00   

 

 

 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนนิงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจ

แกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 คร้ังตอป

การศึกษา 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวน

เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที ่6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการแจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนาท่ีท่ีมีตอคณะ โดยไดมีการจัดสงคําส่ังและขอบังคับแจงใหคณะกรรมการฯ ไดรับทราบ รวมทั้งมีการ

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําปเพ่ือกําหนดทิศทางการ

พัฒนาคณะ  ผานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนประจําทุกเดือนเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยาง

ตอเนื่อง (7.1-1-1) และในปการศึกษา 2554 มีการปรับเปลี่ยนคณบดีเนื่องจากครบวาระ รายละเอียดดังนี้                          

รองศาสตราจารยศุภกิจ นนทนานันท ไดดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2554 (7.1-1-2) 

รองศาสตราจารยพงษศักดิ์  สุริยวนากุล ไดดํารงตําแหนงผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2554 ถึงวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2554 (7.1-1-3) 

ผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน  พูนวศิน ไดดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2554 ถึงวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2558 (7.1-1-4) 

ในวาระท่ีรองศาสตราจารยศุภกิจ นนทนานันท และรองศาสตราจารยพงษศักดิ์  สุริยวนากุล ไดดํารง

ตําแหนงนั้น คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนา

สาขาวิชา ผูชวยคณบดีฝายตาง ๆ เลขานุการคณะฯ และตัวแทนบุคลการ รวม 16 ทาน (7.1-1-5) และในวาระท่ี

ผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน  พูนวศิน ไดดํารงตําแหนง คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา เลขานุการคณะฯ และตัวแทนบุคลากร รวม 12 ทาน (7.1-1-6) 

ซึ่งในการประชุมมีการแจงพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที่ เกี่ยวของตางๆ เพ่ือให

คณะกรรมการประจําคณะทราบกอนปฏิบัติหนาท่ี (7.1-1-7) 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดเปดเผยประวัติคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ผานเว็บไซตของหนวยงาน 

(7.1-1-8)  

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

- ผูบริหารของคณะทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน โดย มีหนาที่กําหนด

นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ ทิศทางการดําเนินงาน เปาหมาย ใหครอบคลุมตามภารกิจหลักของ

หนวยงาน ไดแก การบริหารจัดการ การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการ

ตางๆ แผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (7.1-2-1)    

- มีการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จและการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ

ของการปฏิบัติงาน เพ่ือทําความเขาใจรวมกันในการการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-2-2) อีกท้ังยังมีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Morning Talk เพ่ือระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝายในรางแผนพัฒนาคณะฯ เมื่อวันท่ี 

23 กุมภาพันธ 2555 (7.1-2-3)   และรวมถึงการจัดโครงการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรประจําป 2555 เพ่ือรวมกันทบทวน ปรับปรุง แผนงาน แผนกลยุทธ และแกไขปญหา อุปสรรค 

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด กํากับติดตามกับผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ท่ีจะพัฒนาคณะ

ภายใตปรัชญาการบริหารจัดการโดยเสมอภาค ยึดหลักคุณธรรม มีประสิทธิภาพชัดเจน มีธรรมภิบาล โดยมีพ้ืนฐาน

จากาการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกภาคสวนในคณะ และท่ีสําคัญนิสิตจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู 

ความสามารถและทักษะทั้งในดานวิชาการ จริยธรรม จรรยบรรณ เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 (7.1-2-4)   

- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ใชระบบฐานขอมูลที่คณะ และมหาวิทยาลัยกําหนดเปนเคร่ืองมือในการรายงานผลการดําเนินงาน โดย

บันทึกรายงานผลการดําเนินงานดานตางๆ ในระบบฐานขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหใช และใชเปนเคร่ืองมือใน

การกํากับติดตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ ขอมูลดังกลาวสามารถนํามาใชเพ่ือการตัดสินใจและการ

ปรับปรุงแกไขในการดําเนินงาน ไดแก ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลการเงินและงบประมาณ ฐานขอมูลนิสิต 

ฐานขอมูลการสงคะแนน (7.1-2-5)   

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน

และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในคณะ 

    - มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักพรอมใหขอเสนอแนะตามสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (7.1-3-1)  

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม 

    4.1 มีการเปดสายตรงคณบดี เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกับบุคลากรในหนวยงานและบุคคล

ท่ัวไป (7.1-4-1)  
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4.2  มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับรองคณบดี หรือผูปฏิบัติ ไดแก คําสั่งมอบหมายหนาท่ีใน

การบริหารงานในคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (7.1-4-2) 

4.3  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมีการสงเนิมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจ ตอบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน โครงการประกวดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา (7.1-4-3) 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะ

เต็มตามศักยภาพ 

    5.1  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดทําเอกสารแบบฟอรมและตัวอยางการกรอก

เอกสาร (7.1-5-1) สําหรับบุคลากร และคูมือประกอบการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงาน (7.1-5-2) เพื่อเพ่ิมความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน และผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน เชน มีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานในการแกไขปญหาในการทํางาน เชน การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-5-3) และการ

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษา (7.1-5-4)  

5.2 คณบดีและผูบริหารคณะฯ ถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงคของคณะฯ เต็มตามศักยภาพ โดยการเปนประธานท่ีประชุมเร่ืองตางๆ ถายทอดความรู

ประสบการณ และมอบนโยบายรวมท้ังสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม สัมมนาตางๆ และจัดอบรมสัมมนาภายใน

คณะฯ  เชน งานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ เปนตน (7.1-5-5 ถึง 7.1-5-6)  

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย 

    6.1  ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหาร ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ดาน คือ   

-  หลักประสิทธิผล โดยมีรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 4 ป ของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ชวงระยะเวลารายงาน 28 สิงหาคม 2550 – 27 สิงหาคม 2554 (7.1-6-1) 

 -  หลักประสิทธิภาพ  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ ไดแก ระบบ 

MIS ระบบการเงินและงบประมาณ ระบบฐานขอมูลบุคลากร ผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับกลยุทธของคณะฯลฯ 

(7.1-6-2) 

  -  หลักการตอบสนอง  มีการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายชองทาง ไดแก เว็บไซตของ

หนวยงาน  แผนพับประชาสัมพันธ  คณะฯ มีการอบรม “การตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลชุมชนในเขต

จังหวัดสกลนครและนครพนม” วันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2554 (7.1-6-3) และคณะฯ มีการดําเนินการทางดาน

บริการวิชาการ โดยมีการออกพ้ืนท่ีเพ่ือไปถายทอดความรูสูชุมชน โครงการคายสาธารณสุขสูชุมชน ระหวางวันท่ี  

27-30 มีนาคม 2555 (7.1-6-4) และมีโครงการอาสาขวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม (หลังน้ําลด) เปนโครงการท่ี

รวมกันจัดกับเครือขายสกลนครเมืองนาอยู ผานทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและ สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 (7.1-6-5) อีกท้ังยังมีการ

ถายทอดความรูผานการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก เชน คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนธาตุนารายณ

วิทยา ท่ีไดขอความอนุเคราะหบุคลากรของคณะฯ ไปเปนวิทยากรบรรยายเก่ียวกับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร และมีการใหความอนุเคราะหทางดานทรัพยากรอื่นๆ เชน ไดใหความอนุเคราะหบุคลากรให
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เปนวิทยากรและมีการใหใชหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร แกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ

วิทยา เปนตน (7.1-6-6) 

 -  หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารคณะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ หรือคณะทํางานในกิจการ

ของมหาวิทยาลัย ไดแก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร  คณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (7.1-6-7) 

 -  หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคณะ เชนขอมูลเกี่ยวกับ

การเงินและงบประมาณ กฎ ขอบังคับ ระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร โดยการแจงในที่ประชุมกรรมการ

ประจําคณะ (7.1-6-8) ท่ีประชุมบุคลากรอยางตอเนื่อง (7.1-6-9)  และในการจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ ใน

ระยะ 4 ป ไดเชิญบุคลากรคณะฯ รวมทําการประชาพิจารณรางนโยบายคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ.2554-2558 (7.1-6-10) 

 -  หลักการมีสวนรวม มีการบริหารงานและกํากับการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการมีการ

แบงงานตามโครงสรางการบริหารของหนวยงาน และมีการแตงตั้งบุคลากรรวมเปนคณะกรรมการ คณะทํางานตางๆ 

เชน กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการวิชาการ กรรมการนโยบายและแผน ฯลฯ (7.1-6-11) 

 - หลักการกระจายอํานาจ มีการแตงตั้งรองคณบดี แตงตั้งหัวหนา ผูชวยคณบดีฝายตางๆ หัวหนา

งานตามโครงสรางการบริหารงานของคณะ (7.1-6-12) และมีมอบการตัดสินใจในการดําเนินงานของแตละสวนงาน

ผานการจัดสรรงบประมาณใหแตละสวนงานพิจารณาเสนอโครงการ เพ่ือใหสอดคลองและตรงกับความตองการและ

ความเหมาะสมของแตละสวนงานในการโครงการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรประจําป 2555 เพ่ือรวมกันทบทวน ปรับปรุง แผนงาน แผนกลยุทธ และแกไขปญหา อุปสรรค 

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด กํากับติดตามกับผูรับผิดชอบการดําเนินงานในโครงการฯ เมื่อ

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 (7.1-6-13) 

 -  หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย (7.1-6-14) 

 -  หลักความเสมอภาค  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการการ

ดําเนินงานโครงการตางๆ และมีการมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักทุกคน บุคลากรทุกคน

ปฏิบัติงานภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับเดียวกัน (7.1-6-15) 

 -  หลักมุงเนนฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และมีมติ

รวมกนัเพ่ือดําเนินงาน /กิจกรรมของคณะ(7.1-6-16)  

     6.2  ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ การรายงานการประเมินตนเอง รายงานผลการทํางาน โดยเสนอใน

รูปรายงานการประเมินตนเอง (7.1-6-17) 

     6.3  มีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบภายใน และมีการ

รายงานทางการเงินตอคณะกรรมการประจําคณะ และมีการจัดทําเปนรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในและในระบบบริหารความเสี่ยง (7.1-6-18) 
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7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม โดยมีการสรุปสถานภาพการพัฒนาของหนวยงานในปจจุบัน และมี

การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงาน วิเคราะหตนเอง อีกท้ังยังมีการนําผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะมาประกอบการกําหนดทิศทางของหนวยงาน และไดนําเสนอรายงานเสนอ       

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรในระยะ 4 ป  

ตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม 2554- วันท่ี 27 สิงหาคม 2558 (7.1-7-1 )  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 6 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 7 บรรล ุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 6 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรล ุ 7 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.1-1-1, 

7.1-2-2, 

7.1-5-3, 

7.1-6-8, 

7.1-6-18 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

7.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดแตงต้ัง รองศาสตราจารยศุภกิจ 

นนทนานันท ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเวิศวกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี                 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

28 สิงหาคม พ.ศ.2550 ถึงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2554 

 7.1-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดแตงต้ังรองศาสตราจารย              

พงษศักดิ์ สุริยวนากุล ดํารงตําแหนงผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2554 ถึงวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2554  

7.1-1-4 คําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย              

ศิริวัฒน  พูนวศิน ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี            

27 ธันวาคม พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

7.1-1-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ท่ี 3172/2553 

 7.1-1-6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ท่ี 1058/2555 

7.1-1-7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ.2543 

7.1-1-8 หนาเว็บไซตเมนูคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

7.1-2-1 แผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

7.1-2-3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Morning Talk 

7.1-2-4, 

7.1-6-13 

โครงการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรประจําป 

2555 

7.1-2-5 ตัวอยาง ระบบฐานขอมูลคณะ ฐานขอมูลวิทยาเขต ฐานขอมูลมหาวิทยาลัย 

7.1-3-1 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ 

7.1-4-1  เอกสารแสดงหนาเว็บไซตสายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

7.1-4-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งผูรักษาราชการแทน 

7.1-4-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม            

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 054-1/2554 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ โครงการประกวด

นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา 

7.1-5-1 เอกสารแบบฟอรมและตัวอยางการกรอกเอกสาร 

7.1-5-2 คูมือประกอบการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงาน 

7.1-5-4, 

7.1-5-5, 

7.1-6-9, 

7.1-6-16 

เอกสารการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษา 

7.1-5-6 ตัวอยางโครงการท่ีมีการถายทอดความรูและประสบการณและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เชน

งานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งาน Coffee Break Talk คณะวิทยาศาสตรและ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

วิศวกรรมศาสตร เปนตน 

7.1-6-1, 

7.1-6-17 

รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 4 ป ของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ชวง

ระยะเวลารายงาน 28 สิงหาคม 2550 – 27 สิงหาคม 2554  

7.1-6-2 ตัวอยาง ระบบ MIS ระบบการเงินและงบประมาณ ระบบฐานขอมูลบุคลากร  

7.1-6-3 เว็บไซตของหนวยงาน  แผนพับประชาสัมพันธ  การอบรม “การตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย

โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม” วันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2554 

7.1-6-4 ตัวอยางโครงการท่ีมีการดําเนินการทางดานบริการวิชาการ โดยมีการออกพ้ืนท่ีเพ่ือไปถายทอด

ความรูสูชุมชน เชน โครงการคายสาธารณสุขสูชุมชน ระหวางวันท่ี  27-30 มีนาคม 2555 

7.1-6-5 โครงการอาสาขวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม (หลังน้ําลด) เปนโครงการที่รวมกันจัดกับเครือขาย

สกลนครเมืองนาอยู ผานทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและ สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 

7.1-6-6 ตัวอยางโครงการการถายทอดความรูผานการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก เชน คณะครู

และนักเรียน จากโรงเรียนธาตุนารายณวิทยา ท่ีไดขอความอนุเคราะหบุคลากรของคณะฯ ไป

เปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร การให

ความอนุเคราะหบุคลากรใหเปนวิทยากรและมีการใหใชหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร แก

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

7.1-6-7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

7.1-6-10 หนังสือเชิญบุคลากรคณะฯ รวมทําการประชาพิจารณรางนโยบายคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2554-2558  

7.1-6-11 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตางๆ 

7.1-6-12 คําสั่งแตงตั้งรองคณบด ีแตงตั้งหัวหนา  ผูชวยคณบดีฝายตางๆ  หัวหนางานตามโครงสรางการ

บริหารงานของคณะ 

7.1-6-14 กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.1-6-15 แผนปฏิบัติงานประจําป 2554 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   

7.1-7-1 และสรุปผลการประเมินคณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และ

รายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรในระยะ 4 ป ตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม 2554- วันท่ี 27 สิงหาคม 2558 

  

ตัวบงช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ

วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเดน็ความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอื่นๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอกัษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาท่ี

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 

โดยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย ซึ่งในดานการผลิตบัณฑิตนั้นประเด็นความรูท่ีคณะได

นํามาพิจารณาเพ่ือจัดทําเปนองคความรูของคณะมีประเด็นความรูดังนี ้

(1.1) ดานการผลิตบัณฑิต คณะฯ มีการคัดเลือกและกําหนดประเด็นความรู โดยการสงเสริมใหนิสิตทํา

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ โดยไดนําตัวอยางการดําเนินโครงการธนาคารขยะ 

ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ืออาศัยกระบวนการเรียนการสอน นํามาจัดการปญหาสิ่งแวดลอมภายในวิทยาเขตฯ โดยเฉพาะ

ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ควบคูกับการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอยของสาขาวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอม ท้ังนี้คณะไดมีการคัดเลือกและกําหนดประเด็นความรูดังกลาว ท้ังนี้โครงการธนาคารขยะ ไดมีการ

ดําเนินการและแตงต้ังคณะกรรมอํานวยการในการจัดทําโครงการฯ ตั้งแตปการศึกษา 2551 จนถึงปจจุบัน (2555) 

(7.2-1-1) 
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 (1.2) ประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิตมีการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการของคณะตั้งแตปการศึกษา 

2552 เปนตนมาจนถึงปปจจุบัน (มิถุนายน 2555) (7.2-1-2) โดยองคความรูไดนําเก็บรวบรวมไวรวบรวมไวใน

เว็บไซตของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (7.2-1-3) 

 (1.3) สําหรับในดานการวิจัย ประเด็นความรูท่ีคณะไดนํามาพิจารณาเพื่อจัดทําเปนองคความรูของคณะ 

ไดแก การแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย และ ประสบการณเกี่ยวกับการดําเนินการงานวิจัย 

โดยไดเชิญอาจารยท่ีมีผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีความโดดเดนของคณะ ไดแก ดร.ชิวาลรัตน มาสิง เพ่ือ

ถายทอดความรูในแนวทางการทําวิจัยและบริการวิชาการ (7.2-1-4) 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายอยางชัดเจน โดยมีประเด็นตางๆ ดังนี้ 

(2.1) การพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 มี

กลุมเปาหมายหลักท่ีจะพัฒนาความรู ดานการผลิตบัณฑิต ท่ีมุงเนนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 

โดยใชตัวอยางการดําเนินโครงการธนาคารขยะควบคูกับวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย ไดแก คณาจารยในคณะฯ โดย 

ดร.ศมณพร สุทธิบาก เปนผูถายทอดองคความรูของการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมเสริม

ทักษะ ท้ังนี้เนื่องจากคณะฯ ตระหนักดีวา นิสิตควรไดรับการฝกทักษะดานอาชีพควบคูไปกับการเรียน ดังนั้น จึง

สงเสริมใหคณาจารยในคณะมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะในระหวางการจัดการเรียนการสอน (7.2-2-1) 

นอกเหนือจากนั้นในระหวางนิสิตเอง จะมีการสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค เพ่ือนําไปปรับปรุงในการ

ดําเนินการในปตอๆ ไป ซึ่งถือเปนการจัดการความรูในระดับการปฏิบัติงาน (7.2-2-2)  

 (2.2) สําหรับการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูดานการวิจัย กลุมเปาหมายหลัก ไดแก 

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ นักวิทยาศาสตร ในคณะฯ (7.2-2-3) ซึ่งคณะฯ ไดมีการจัดการประชุม

ประจําภาคการศึกษาและไดมีถายทอดองคความรูดานการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการตอกลุมเปาหมาย

ดังกลาว 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดจัดใหมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยคณะไดเชิญอาจารยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะทาง

วิชาชีพเขาไปในรายวิชานั้นๆ ไดแก อ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก (7.2-3-1) และไดเชิญ อ.ดร.ชิวาลรัตน มาสิงบุญเปน

วิทยากรในการแลกเปล่ียนซึ่งไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมในคณะท่ีมีผลงานดีเดนทางดานงานวิจัย มาใหการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูผานทางการประชุมคณะประจําภาคการศึกษา และมีการรวบรวมขอมูลและนําเสนอผานเว็บไซต

ของคณะฯ (7.2-3-2) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดจัดใหมีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 

1 ทั้งท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่น  ๆท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) โดยคณะไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

รวบรวมความรูและเผยแพรในรูปเอกสารประกอบ โดยแยกประเด็นดังนี ้
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(4.1) เอกสารการดําเนินโครงการธนาคารขยะโดยผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย 

นําเสนอผานเว็บไซต http://fscieng.csc.ku.ac.th/~ce/  

(4.2) เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยและแนวทางนักวิจัยรุนใหม นําเสนอผานเว็บไซต (7.2-4-1) 

http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php/2012-03-27-04-20-02  

(4.3) นอกจากนี้ผลการดําเนินโครงการยังไดมีการสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตอ

คณะฯ และวิทยาเขตฯ เปนประจําทุกภาคการศึกษา (7.2-4-2) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาที่เปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยมีประเด็นดังนี ้

(5.1) การเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย ยังคงดําเนินการสงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

ใหกับนิสิตอยางตอเนื่อง นับตั้งแตปการศึกษา 2551-2555 (7.2-5-1) 

(5.2) คณาจารยในสาขาวิชาสาธารณสุข ไดนําแนวทางปฎิบัติดังกลาวไปจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะทาง

วิชาชีพผานการเรียนการสอน อาทิ วิชาวิทยาการระบาด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานวิทยาการ

ระบาด วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร              

(7.2-5-2) 

(5.3) สําหรับในดานงานวิจัย คณาจารยในคณะฯ ไดมีการนําความรูดังกลาวเพื่อขอทุนวิจัย ในโครงการ

นักวิจัยรุนใหม ซึ่งมี อ.ดร.ชิวาลรัตน มาสิงบุญ เปนตัวอยางท่ีดี โดยหลังจากนั้นไดมีคณาจารยท่ีไดรับทุนนักวิจัยรุน

ใหม ประกอบดวย ผศ.ดร.นภาพร พวงพรพิทักษ ผศ.ดร.วัจนวงค กรีพละ และ อ.ดร.ประครอง วรกา (7.2-5-3) 

นอกจากนี้ผลจากการจัดทําการจัดการ ดานการเผยแพรองคความรูดานงานวิจัยฯ คณะฯ ไดมีโครงการตางๆ เพ่ือ

สนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยภายในคณะฯ อันประกอบดวย โครงการทุนอุดหนุนวิจัยบุคลากรคณะฯ โครงการ

อุดหนุนสิ่งตีพิมพผลงานทางวิชาการ เปนตน (7.2-5-4) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 บรรล ุ 5 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.2-1-1 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ท่ี 028/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ ธนาคาร

ขยะคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

7.2-1-2, 

7.2-2-3 
แผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

7.2-1-3 

 

ภาพรวมของการดําเนินการธนาคารขยะ 

http://fscieng.csc.ku.ac.th/~ce/ 

7.2-1-4, 

7.2-2-1, 

7.2-3-2 

รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษา 

7.2-2-2 การสรุปผลการดําเนินการธนาคารขยะโดยนิสิตท่ีเรียนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย 

http://fscieng.csc.ku.ac.th/~ce/images/stories/GB/km2553.pdf 

7.2-3-1 หนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

7.2-4-1, 

7.2-5-1 

เวบไซต http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php/2012-03-27-04-20-02  

การดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนโดยผานโครงการธนาคารขยะ 

http://fscieng.csc.ku.ac.th/~ce/index.php?option=com_content&task=view&id=34&I

temid=43 

7.2-4-2 สรุปผลการดําเนินโครงการธนาคารขยะโดยผานกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตั้งแตปการศึกษา 2551-2555 

7.2-5-2 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานวิทยาการระบาด  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

7.2-5-3 ตัวอยางเอกสารสัญญานักวิจัยรุนใหม  

7.2-5-4 แบบสรุปผลลัพธ/ประโยชนที่เกิดจากการนําองคความรูไปใชในการปฎิบัติงาน 
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ตัวบงช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ

นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ดังนั้น วิทยาเขตฯ จึงใชแผนแมบทระบบสารสนเทศ

เดียวกัน โดยมีสํานักวิทยบริการ เปนหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ เพ่ือใหแตละคณะ/สํานัก ในการนําขอมูลจากระบบ

สารสนเทศไปใชโดยท่ัวกัน (7.-3-1-1) และวิทยาเขตไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําระบบขอมูล

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือทําหนาที่ รับผิดชอบในการ

กําหนดนโยบาย และแนวทางในการจัดทําระบบสารสนเทศ (MIS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร (7.-3-1-2) 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ดังนั้น คณะฯ จึงไดนําระบบฐานขอมูลท่ีวิทยาเขต

กําหนดและมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ มาเพ่ือการนํามาใชในการบริหารจัดการในหนวยงาน และการตัดสินใจ

ตามพันธกิจ ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีวิทยาเขตกําหนด เชน ระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน 

ระบบสารสนเทศดานกิจกรรมนิสิตระบบสารสนเทศดานนโยบาย งบประมาณและการคลัง ผานเว็บไซดของ     

วิทยาเขต http://office.csc.ku.ac.th/personnel/ (7.3-2-1) ทั้งนี้ คณะฯ ก็มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน      

ระบบสารสนเทศข้ึนมา(7.3-2-2) เ พ่ือใชประกอบการบริหารงานเพ่ิมเติมในสวนของคณะผานเว็บไซดของ                
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คณะ http://fscieng.csc.ku.ac.th/ เชน ระบบภาระงาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจัย ระบบสนับสนุน          

การประชุมคณะกรรมการคณะ วว (7.3-2-3) 

  3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ซ่ึงวิทยาเขตฯ ไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (ระบบ MIS) โดยสํานักวิทยาบริการเปนผูวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศใหตรงตามความตองการของผูใชบริการของวิทยาเขต ผานการประชุมรวมกับหนวยงานผูชบริการ มีการ

สํารวจความพึงพอใจขอผูใชบริการระบบสารสนเทศนิสิต ประจําปการศึกษา 2554 (7.3-3-1) และคํารองเรียนจาก

ผูใชบริการ เขาที่ประชุมของงานพัฒนาโปรแกรม (7.3-3-2) ซึ่งสํานักวิทยาบริการไดนําสงขอมูลตัวบงชี้ท่ี 7.3   

สําหรับคณะ ประจําปการศึกษา 2554 แจงใหคณะทราบ(7.3-3-3)  ในสวนของคณะก็มีการประเมินระบบ

สารสนเทศผานเว็บไซดของคณะเชน http://fscieng.csc.ku.ac.th/ (7.3-3-4) หลังจากนั้นไดนําปญหามาทําการ

ปรับปรุงแกไข (7.3-3-5) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งวิทยาเขตฯ ไดมีการนําผลการประเมินความพึง

พอใจของผูใชระบบมาพัฒนาจากขอมูลในขอ 3 มาปรับปรุงระบบเพ่ือใหสามารถรองรับการดําเนินงานตามภารกิจ

ของวิทยาเขต บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูล และนํา

ขอมูลมาปรับปรุงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและขอเสนออนุมัติปรับแผนตอผูบริหาร(7.3-4-1)  และในสวนของ

ระบบสารสนเทศของคณะ ก็ไดมีการเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําและคณะผานเว็บไซดของคณะแลวไดมีการ

นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการตอไป  (7.3-4-2)  

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ดังนั้น คณะฯ จึงไดนําระบบฐานขอมูลที่  วิทยาเขต

กําหนดและมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ มาเพ่ือการนํามาใชในการบริหารจัดการในหนวยงาน และการตัดสินใจ

ตามพันธกิจ ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีวิทยาเขตกําหนด เชน ระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน 

ระบบสารสนเทศดานกิจกรรมนิสิตระบบสารสนเทศดานนโยบาย งบประมาณและการคลัง อีกท้ังมหาวิทยาลัยก็มี

นโยบายใหมีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไดแก ระบบ

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (7.3-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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7.3 4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.3-1-1 (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม          

พระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร ป ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 

7.3-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือทําหนาท่ี 

รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการจัดทําระบบสารสนเทศ (MIS) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

7.3-2-1 เว็บไซดของวิทยาเขต http://office.csc.ku.ac.th/personnel 

7.3-2-2 แผนการดําเนินงานระบบสารสนเทศ 

7.3-2-3 เว็บไซดของคณะ http://fscieng.csc.ku.ac.th/ 

7.3-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศนิสิต   

7.3-3-2 รายงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

7.3-3-3 หนังสือสํานักวิทยบริการ เร่ืองขอนําสงขอมูลตัวบงชี้ท่ี 2.5 และ7.3 สําหรับคณะ ประจําป

การศึกษา 2554 

7.3-3-4 เว็บไซดของคณะ เชน http://ph.csc.ku.ac.th/   

7.3-3-5 รายงานการดําเนินการระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรตาม

ขอเสนอแนะจากการประเมินผล ป พ.ศ.2554 

7.3-4-1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก 

7.3-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

7.3-5-1 หนังสือเชิญเขารวมอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(CHE QA Online) ประจําปการศึกษา 2554 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตัวบงช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของคณะ ตัวอยางเชน 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห

ในขอ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

คณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

  6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง (7.4-1-1) โดยมีผูบริหารระดับสูงและผูแทนทุกภาควิชาในสังกัดรวมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ซึ่งมีผูบริหารระดับสูงเขามามีบทบาทสําคัญในการกําหนดตามนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.4-1-2) โดยกําหนดใหการ

ดําเนินงานดานความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งวาระในการประชุมของคณะกรรมการคณะฯ เพ่ือติดตามความกาวหนาใน

การดําเนินงานดานระบบบริหารความเสี่ยง (7.4-1-3) 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมีการประชุมวิเคราะหความเสี่ยงเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 ปจจัยเส่ียงท่ีจะสงผลกระทบหรือสราง

ความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย ซ่ึงได รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง (7.4-2-1)  

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดคณะกรรมการเสนอหัว

ขอความเสี่ยงที่เห็นควรทําการจัดการแกท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง โดยที่ประชุมมีมติ เห็นควรทํา

การจัดการความเสี่ยงเร่ืองเกี่ยวกับการรับเขา (7.4-3-1) 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-4-1) โดยแผนดังกลาว มีการเผยแพรในการประชุมกรรมการ

ประจําคณะ (7.4-4-2) และนอกจากนี้ยังมีการระดมความคิดเห็นตอการบริหารความเส่ียง และการดําเนินการแกไข 

ลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม (7.4-4-3) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมีการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีได

ดําเนินการมาแลวประกอบดวย 1) การประชุมคณะกรรมการฝายรับเขาและโครงการพิเศษ (7.4-5-1)  2) ผลักดัน

ใหโครงการเปนสวนหนึ่งของนโยบายคณะฯ และกําหนดใหเปนวาระสืบเนื่องของการประชุมคณะกรรมการคณะ 

(7.4-5-2)  

6. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชเพ่ือทําการจัดการความเสี่ยงเร่ืองเกี่ยวกับการรับเขา โดยมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการในการรับเขาและโครงการพิเศษ (7.4-6-1) เพ่ือมาดําเนินการ กํากับ ดูแลและติดตามผลการ

ดําเนินงานดังกลาว  (7.4-6-2) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

 

 

 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 6 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 6 ขอ ไมบรรล ุ 6 ขอ 

หมายเหตุ :  กําหนดประเด็นความเสี่ยงนอยกวา 3 ประเด็น 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

7.4-1-2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.4-1-3, 

7.4-4-2, 

7.4-5-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

7.4-2-1 , 

7.4-3-1, 

7.4-4-3 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงท่ีระบุถึงปจจัยเสี่ยง (แบบรายงาน R-ERM.F2) 

7.4-5-1, 

7.4-6-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายรับเขาและโครงการพิเศษ 

7.4-6-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายรับเขาและโครงการพิเศษ 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและ

งบประมาณ ดังนี้ 

เนื่องจากนโยบายการคุมกําเนิดของรัฐบาลในอดีต ทําใหความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบัน

มีแนวโนมลดปริมาณลงเมื่อเทียบกับจํานวนท่ีนั่งวางในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ เปนเหตุใหการแขงขันในการรับนิสิต

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึน ประกอบกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลมี

ความไมชัดเจน จึงเปนเหตุใหคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรเปนหนึ่งใน หนวยงานที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณดังกลาว เนื่องมาจากรายไดหลักของคณะฯ ไดมาจากการจัดการศึกษา มากกวารอยละ 90   

ต้ังแตปงบประมาณ 2551-2554 คณะฯ จึงประสบปญหาดานการบริหารงบประมาณจากความไมมี

เสถียรภาพดานการเงินจากความไมแนนอนของจํานวนผูเรียนในแตละป  สงผลใหแนวโนมการไดรับจัดสรร

งบประมาณจากแหลงเงินแผนดินและแหลงเงินรายมีความไมแนนอนและมีแนวโนมลดลง จากสภาพปญหาดังกลาว

คณะฯ  การวางแผนกลยุทธดานการเงินและงบประมาณจึงมีความสําคัญเปนอยางมากตอการบริหารงานของคณะฯ 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชวยควบคุมใหการบริหารงานดานตางๆดําเนินไปตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ แผนงาน และโครงการตางๆ  ท่ีกําหนดไวใหถูกตองและสมบูรณ พรอมท้ังเกิดความ

คลองตัวรวมท้ังประกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการนํางบประมาณไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น คณะฯ จึงไดจัดทําแผนกลยุทธทางการงิน (พ.ศ.2554-2557) ไวเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

พัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณ และเปนกลไกเพื่อใหการใชจายงบประมาณจากแหลงภายในและภายนอก 

มีเปาหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติไดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ และท่ีสําคัญสามารถติดตามผล ตรวจสอบ 

รายงานผล และนําไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องใหดีข้ึน  เพ่ือเอื้อตอการพัฒนากระบวนการดําเนินงานใน

ภาพรวมของคณะฯ ตอไป 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลีย่ 5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 9 

ตารางที่ 9 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ี หนวย 

 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 

2554) 

ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหตุ   

2554 

 

2555 

 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ         5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 7 5.00  
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 

ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ

บุคลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยาง

นอยปละ 2 คร้ัง 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของคณะอยางตอเนื่อง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ

คณะท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน

กลยุทธของคณะ คณะควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ แตละกล

ยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาว

เทากับเวลาที่คณะใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของ

เงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดิน

หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือคณะ

จะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของ

แผนกลยุทธของคณะ 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ   
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 คณะฯไดดําเนินการจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํากรอบการดําเนินงานเพ่ือ

รองรับการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2554 และระดมความคิดเห็น วิเคราะห SWOT เพ่ือทบทวน

แผ น ยุท ธ ศ า ส ต ร  แผ น ก ล ยุ ท ธ  แ ละ แ ผน ป ฏิบั ติ ก า ร คณะ วิท ย า ศา ส ต ร แ ล ะ วิ ศว ก รรม ศา ส ต ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (8.1-1-1)   และแผนกลยุทธทางการเงินของ

คณะฯ(พ.ศ.2554-2557) ในวันที่ 2 กันยายน 2553  (8.1-1-2) เปนกรอบแนวทางเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการดาน

งบประมาณของ อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดเคร่ืองมือท่ีจะนําพาใหการวางแผนระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณมีประสิทธิภาพ และสรางกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใชจาย

งบประมาณจากแหลงภายในและภายนอก โดยจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินดังกลาว 

เพ่ือใหบริการจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติไดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ และท่ี

สําคัญสามารถติดตามผล ตรวจสอบ รายงานผล และนําไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องใหดีขึ้น เพ่ือเอื้อตอการ

พัฒนากระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของคณะฯ ตอไป  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

คณะฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยจะอยูในแผนกลยุทธทางการเงินของคณะฯ(พ.ศ.2554-2557) ใน

หัวขอท่ี 8 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินของคณะฯ (8.1-2-1) 

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ

บุคลากร 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมี งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ

บุคลากร จากแผนการใชจายงบประมาณ 2554 (1ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) (8.1-3-1) และรายงานการ

วิเคราะหผลการดําเนินงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ปงบประมาณ 2554 จากฝายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต (8.1-3-2)  

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยาง

นอยปละ 2 คร้ัง 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ จากรายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ 2554 จากฝายบริหาร 

สํานักงานวิทยาเขต  และไดนําระบบขอมูลทางการเงินเขามาชวยในการรายงานผลการใชเงิน ประกอบกับมีการ

กําหนดรูปแบบการรายงานผล และมีการประชุม สัมมนา ในการรายงานผลการใชเงินในแตละป  (8.1-4-1) และ

รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯอยางนอยปละ 2 คร้ัง (8.1-4-2 )  

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของคณะอยางตอเนื่อง 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง

ขององคการอยา งตอ เนื่ อง   คณะฯมีการนํารายงานการวิ เคราะห ผลการดํา เนิ นงานงบป ระมาณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ 2554 จากฝายบริหาร 

สํานักงานวิทยาเขต  (8.1-5-1) และเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (8.1-5-2) และไดนํามาวิเคราะหแผน

กลยุทธทางการเงินคณะ ฯ(พ.ศ.2554-2557) (8.1-5-3) กับจํานวนนิสิต และคาจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  

FTES  โดยนําประมาณการคําของเงินแผนดินและรายได มาคิดเทียบสัดสวนเพ่ือรวมพิจาณาการทํางานตามแผน 

และตัดสินใจการใชจาย และไดระดมความคิดเห็นกรอบการใชจายเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 2554 ใหเกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเกิดประโยชนสูงสุดไดและสรุปจากการประชุมไดเปนแผนปฏิบัติการประจําป แผนการใช

จายงบประมาณ 2554(1ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) (8.1-5-4) และสามารถนําสรุปการเงินและ

งบประมาณ ดังกลาวเปนขอมูลในการรายงานผลการใชเงินในแตละป โดยอาศัยประมาณการคําของเงินแผนดินและ

รายไดมาคิดเทียบสัดสวนเพ่ือรวมพิจาณาการทํางานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ และตัดสินใจการใชจาย 

นําไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องใหดีข้ึน  เพ่ือเอื้อตอการพัฒนากระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของคณะฯ 

ตอไป 

 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงิน

ใหเปนไปตามระเบียบและกฏเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ติดตาม

การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด คณะฯดําเนินการตามนโยบายรวมบริการ

ประสานภารกิจ ดังนั้น ฝายคลังของวิทยาเขต มีหนาที่ตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใช

เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และดูแลรับผิดชอบการเบิกจายการใชจายในทุก

หมวดของ งบประมาณ และ ทําหน า ท่ี ส รุป  รายง านการวิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น ง าน งบ ประมาณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ 2554 จากฝายบริหาร 

สํานักงานวิทยาเขต (8.1-6-1)เพ่ือใหแตละคณะ/สํานัก ในการนําขอมูลไปใชในการรายงานผลการใชเงินในแตละป 

โดยอาศัยประมาณการคําของเงินแผนดินและรายไดมาคิดเทียบสัดสวนเพ่ือรวมพิจาณาการทํางานตามแผน และ

ตัดสินใจการใชจาย ซึ่งนําไปรายงานผลการใชเงินไปประกอบการพิจารณางบประมาณในปถัดไป รวมท้ังในการ

วิเคราะหดานตางๆตามพันธกิจหลัก และมีหนาท่ีสงรายงานสถานะการเงินในทุกเดือน และรายไตรมาส (8.1-6-2)  

รวมถึงสรุปเปนปงบประมาณ เพ่ือใหแตละหนวยงานภายในวิทยาเขตโดยทั่วกัน  

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ นําขอมูลไปใชในการพิจารณาความคุมคาของการใชจายงบประมาณท่ีมุงเนน

ผลลัพธการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนงานประจําป ระยะปานกลาง ระยะยาว จาก รายงานการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ 2554 

จากฝายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต  (8.1-7-1)  และ ตามแผนกลยุทธทางการเงิน  (8.1-7-2)  เพ่ือตัดสินใจการใช

จาย และนําไปรายงานผลการใชเงินไปประกอบการพิจารณางบประมาณในปถัดไปได โดยคณะฯนําเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ (8.1-7-3)  และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ผูบริหารของมก.

ฉกส. (8.1-7-4)   

 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

8.1-1-1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองระดมความคิดเห็นวิเคราะห SWOTเพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และการจัดทํากรอบการดําเนินงานเพ่ือรองรับการใชจาย

งบประมาณในป พ. ศ.2554 

8.1-1-2 แผนกลยุทธทางการเงิน (พ.ศ.2554-2557) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

8.1-2-1 แผนกลยุทธทางการเงิน (พ.ศ.2554-2557) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

8.1-3-1 แผนการใชจายงบประมาณ 2554 (1ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 

8.1-3-2 รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ 2554 จากฝายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต   

8.1-4-1, 

8.1-5-1 

แผนการใชจายงบประมาณ 2554 (1ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 

8.1-4-2, 

8.1-5-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ   

8.1-5-3 แผนกลยุทธทางการเงิน (พ.ศ.2554-2557) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

8.1-5-4 แผนการใชจายงบประมาณ 2554(1ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) () 

8.1-6-1 รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ 2554 จากฝายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต   

8.1-6-2 สรุปการตรวจสอบรายจายจริง จากรายงานงบจายจริงประจําเดือน (1ต.ต.53 – 30 ก.ย.54)  

8.1-7-1 รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ 2554 จากฝายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต   

8.1-7-2 แผนกลยุทธทางการเงิน (พ.ศ.2554-2557) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

8.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 1/2554 ,2/2554 ,6/2554 ,7/2554  

,9/2554  ,10/2554  ,11/2554  ,12/2554   

8.1-7-4 รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ 2554 จากฝายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต   

ซึ่งรายงานขอมูลในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเปน

ประจําทุกเดือน 

 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ ดังนี้  

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในป

การศึกษา 2554 คณะฯ มีการจัดโครงการเพ่ือเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ดงันี้ โครงการสรางความเขาใจในระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง,โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
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ประกันคุณภาพ,โครงการเตรียมความพรอมกอนการตรวจประเมินประกันคุณภาพและบริหารความเส่ียง ,                  

โครงประกวดนวัตกรรมดานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา  

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน  

1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 10  

 

 

 

 

ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 

2554) 

ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)       ตัวหาร 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         5.00   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ 9 9 9 5.00   

 

ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  9 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ

และพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            169 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน

รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานักประกัน

คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ 

 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต 

และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย และ

มีกิจกรรมรวมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน และเผยแพร

ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และมีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ ในการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ ใหบรรลุผลสําเร็จท่ีตั้งไวอยาง

มีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี ้

 แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง(9.1-1-1) 

 แตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีเตรียม

ความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอกคณะฯ ตรวจสอบรายงานการศึกษาตนเอง ประสานงาน

กับตัวแทนแตละสาขาวิชาท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพ่ือรวบรวมผลการวิเคราะหไปประกอบการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของคณะฯ(9.1-1-2) 

 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา โดยคณะกรรมการมีหนาที่

ตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในของแตละสาขาวิชา วิเคราะหการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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ของแตละสาขาวิชา ประสานงานทํางานประกันคุณภาพ เพ่ือรวบรวมผลการวิเคราะหไปประกอบการจัดทํารายงาน

การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ (9.1-1-3) 

 แตงตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา               

โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีพิจารณาตัดสินใหคะแนนผลงานท่ีสงเขาประกวด และเสนอรายชื่อสาขาวิชาท่ีไดรับ

รางวัลประจําปการศึกษา 2554(9.1-1-4) 

นอกจากนี้คณะมีแผนงานดานการประกันคุณภาพของคณะ(9.1-1-5) โดยในการกําหนดแผนงาน

ประจําปการศึกษา จะมีการประชุมระดมความคิดเห็นในระดับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และนําเสนอตอ

คณะกรรมการคณะ (9.1-1-6) 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมีการกําหนดนโยบาย และใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ จากคณะกรรมการประจําคณะฯ 

( 9.1-2-1)  โดยเสนอรายงานผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ  และแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพใน   

ทุกรอบปการศึกษา สําหรับกลไกการเชื่อมโยงของงานประกันคุณภาพสูระดับบุคลากรในคณะนั้น ดําเนินการโดย   

มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันของคณะโดยตัวแทนแตละสาขาวิชา (9.1-2-2)  และทําการประเมินคุณภาพ

ระดับสาขาวิชา (9.1-2-3) โดยมีการแจงผลการประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชาตอคณะกรรมการคณะ และตอ

บุคลากรทุกคนในคณะผานการประชุมประจําภาคการศึกษาของคณะ (9.1-2-4) นอกจากนี้มีการกระตุนใหเกิดการ

สรางกลไกใน การเก็บหลักฐานการดําเนินงานภายในคณะ อาทิ ฐานขอมูลหลักฐานประกันคุณภาพ (9.1-1-5) 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ใชโปรแกรม picasaweb ในการจัดการรูปภาพการดําเนินกิจกรรม                      

(9.1-2-6) และสาขาวิทยาศาสตรจัดทําระบบสนับสนุนการจัดทํางานประกันระดับสาขาวิชา (9.1-2-7) 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมี

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหคําปรึกษา และการจัดกิจกรรม Home Rome (9.1-3-1) เปนตัวบงชี้เพ่ิมเติมตาม

ลักษณะเฉพาะของคณะ ที่สอดคลองกับอัตรลักษณของมหาวิทยาลัย 

4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย  

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และ

จัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online    

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะ 

โดยคณะฯ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 โดย มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 อยูในเกณฑที่ ดี (9.1-4-1) และนําผลการ
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ตรวจประเมินรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาการดําเนินงานตอไป                   

(9.1-4-2) 

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล                      

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ โดยจากผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ งานประกันคุณภาพ 

โดยความรวมมือของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดนําขอเสนอแนะจากคณะ

กรรมการฯ มาทําการวางแผน หาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน โดยรายงานใน แผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (ส.ป.ค.01) (9.1-5-1) 

6. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ

คุณภาพ(9.1-6-1) อีกทั้งใชระบบสารสนเทศสวนกลางประกอบในการนําเสนอขอมูล(9.1-6-2)      

7. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ใหนิสิตมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ โดยการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใน

รายวิชาตางๆ(9.1-7-1),มีการติดตามการฝกงานของนิสิต โดยการประเมินของหัวหนางานในหนวยงานที่นิสิต 

รวมงาน(9.1-7-2), มีการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2554 – 2557(9.1-7-1) 

โดยความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดเชิญบุคคลภายนอก เขามามีสวน

รวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการดังกลาว(9.1-7-3) และมีบุคลากรภายในคณะฯ รวมเสนอ ความคิดเห็นตอการทํา

ประชาพิจารณรางนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร(9.1-7-4) 

8. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยโดยการมีกิจกรรมรวมกัน จัดโดยวิทยาเขต คณะไดทําการเขารวมโครงการ

สัมมนาเครือขายผูนํานิสิตนักศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพคร้ังที่ 2 (9.1-8-1) โดยเปนกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให

ผูนํานิสิตนักศึกษา สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ เครือขายระหวางคณะ และเครือขายระหวาง

มหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันที่เขารวมคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

พรอมท้ังมีการลงนามการลงนามความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางสถาบันการศึกษา 9 

แหง เม่ือวันที่  25 มีนาคม 2555 (9.1.8-2) 

9. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่เกิดข้ึน

ในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมดานการประกัน

คุณภาพระดับสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร จัดโดยงานประกัน

คุณภาพและบริหารความเสี่ยง ซึ่งกิจกรรมคือการประกวดและคัดเลือก ในวันจันทรท่ี 27 มิถุนายน 2554 (9.1-9-1) 

และไดนําผลงานที่รับชนะเลิศ “การนําโครงการธนาคารขยะเปนกิจกรรมนิสิต มก.ฉกส. และสามารถนับช่ัวโมง

กิจกรรมลงใน Transcript กิจกรรมได” รวมประกวดในโครงการ “รางวัลคุณภาพ นนทรีอีสาน ประจําป 2554” 

CSC Quality Award 2011 โดยเปนโครงการ เพ่ือแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและ 
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ความสําเร็จของผูปฏิบัติงาน รวมไปถึงการแสดงผลงานท่ีเปนความภาคภูมิใจของแตละหนวยงาน กิจกรรมจัดวันที่ 

25 กรกฎาคม 2554 การนี้ คณะฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศกับผลงานดานการพัฒนาการเรียนการการสอน “การนํา

โครงการธนาคารขยะเปนกิจกรรมนิสิต มก.ฉกส. และสามารถนับชั่วโมงกิจกรรมลงใน Transcript กิจกรรมได” 

(9.1-9-2) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับรางวัลชมเชยกับผลงาน E-learning(9.1-9-3) จากรางวัล

ชนะเลิศผลงานดานการพัฒนาการเรียนการการสอน คณะสงโครงการดังกลาว เขารวมการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี

(Good Practice) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก ระหวางวันท่ี 27 – 28 กุมภาพันธ 2555(9.1-9-4) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 9 ขอ 9 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 9 ขอ บรรล ุ 9 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 9 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 9 ขอ ไมบรรล ุ 9 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

9.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

9.1-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 

9.1-1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพระดับ

สาขาวิชา 

9.1-1-5 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2554 

9.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  

9 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9.1-2-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

9.1-2-3 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา 

9.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 4/2555 

9.1-2-5 ฐานขอมูลหลักฐานประกันคุณภาพ 

9.1-2-6 ประมวลภาพกิจกรรมในคลังภาพ Picasaweb 

9.1-2-7 ระบบสนับสนุนการจัดทํางานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

9.1-3-1 ตัวบงชี้เพ่ิมเติม การจัดกิจกรรม Home Room 

9.1-4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 

2553 

9.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 7/2554 

9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (ส.ป.ค.01) 

9.1-6-1 ระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ 

9.1-6-2 ระบบสารสนเทศสวนกลางประกอบในการนําเสนอขอมูล 

9.1-7-1 รายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ประจําปการศึกษา 2554 

9.1-7-2 แบบฟอรมประเมินนิสิตฝกงานภาคฤดูรอน 

9.1-7-3 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2554 – 2557 

9.1-7-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

9.1-8-1 โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิตนักศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพคร้ังท่ี 2 

9.1-8-2 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา  

9.1-9-1 โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 

2553 

9.1-9-2 “การนําโครงการธนาคารขยะเปนกิจกรรมนิสิต มก.ฉกส. และสามารถนับชั่วโมงกิจกรรมลง

ใน Transcript กิจกรรมได” 

9.1-9-3 ผลงาน E-learning 

9.1-9-4 บันทึกสงผลงานรวมโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีด(ีGood Practice) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระ

บรมราชชนก ระหวางวันท่ี 27 – 28 กุมภาพันธ 2555 

 

ตัวบงช้ีที่ 9.2 การทํากิจกรรม Home room คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 
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เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแนวทางการดําเนินการการจัดกิจกรรม Home room ทุกสาขาวิชา 

  2. มีการกําหนดแผนงานการประเมินผลภายในทุกสาขาวิชา 

  3. มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนนิสิตในทุกสาขาวิชา  

  4. มีการติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกสาขาวิชา 

  5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกสาขาวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรม Home room ทุกสาขาวิชาและมีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน

และเกณฑมาตรฐาน 5 ระดับ มีรายละเอียดดังนี ้

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดทําแนวทางการดําเนินการจัดกิจกรรม Home 

room  ทุกสาขาวิชาฯ สืบเนื่องจากวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดกําหนดใหนิสิตเปนหัวใจ

ในการพัฒนาคณะฯ จึงไดมีการวางแผนในการจัดกิจกรรม Home room(9.2-1-1) ของแตละสาขาวิชาฯ ซึ่ง

ลักษณะในการจัดกิจกรรม จะจัดในลักษณะการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การตอบปญหาขอซักถามและการแนะ

แนวการใชชีวิต เพ่ือใหเปนแนวทางการเรียนรูในระหวางการศึกษาและการใชชีวิตประจําวัน ซ่ึงการจัดกิจกรรมจะ

จัดอบรมนิสิตชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 อยางตอเนื่องทุกป 

2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มีการดําเนินการจัดกิจกรรม Home room ทุกสาขาวิชา

และมีการจัดกิจกรรม Home room สอดแทรกภายใตโครงการตางๆ  เชน   โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณี               

ME Cup (9.2-2-1), โครงการสานสัมพันธไอที (9.2-2-2), กิจกรรม Home room สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอม (9.2-2-3), โครงการ Home room สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร(9.2-2-4),โครงการ 

Home room สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต(9.2-2-5),โครงการ Home room สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (9.2-2-6),โครงการ Home room สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร(9.2-2-7) 

3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มีการจัดกิจกรรม Home room และมีผูเขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนนิสิตในทุกสาขาวิชา เชน สรุปโครงการแขงขันฟุตบอลประเพณี ME Cup              

(9.2-3-1), โครงการไฟฟาสัมพันธ (9.2-3-2), กิจกรรม Home room สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม            

(9.2-3-3), โครงการ Home room สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร(9.2-3-4),โครงการ Home room 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(9.2-3-5),โครงการ Home room สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร(9.2-3-6),                      

กิจกรรมพ่ีบัณฑิตพบนอง(9.2-3-7),โครงการสานสัมพันธไอท(ี9.2-3-8)  
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4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  จัดใหมีการตรวจสอบ การติดตามผลและประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณี ME Cup (9.2-4-1), โครงการไฟฟาสัมพันธ 

(9.2-4-2) โครงการสานสัมพันธไอที (9.2-4-3)  

5. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการนําผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมจากปท่ีผานมา 

มาปรับปรุงกิจกรรมในปตอไปอยางตอเนื่อง  โดยการจัดใหมีการตรวจสอบ การติดตามผลและประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณี ME Cup(9.2-5-1),โครงการไฟฟาสัมพันธ(9.2-

5-2) กิจกรรมพ่ีบัณฑิตพบนอง (9.2-5-3), โครงการสานสัมพันธไอท(ี9.2-5-4) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.2 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.2 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ ไมบรรล ุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9.2-1-1   แผนการใชจายเงิน ปงบประมาณ 2554   

9.2-2-1   โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณี ME Cup   

9.2-2-2 โครงการสานสัมพันธไอท ี

9.2-2-3 กิจกรรม Home Room สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

9.2-2-4 กิจกรรม Home Room สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

9.2-2-5 กิจกรรม Home Room สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 

9.2-2-6 กิจกรรม Home Room สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9.2-2-7 กิจกรรม Home Room สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

9.2-3-1 โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณี ME Cup   

9.2-3-2 โครงการไฟฟาสัมพันธ 

9.2-3-3 กิจกรรม Home Room สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

9.2-3-4 กิจกรรม Home Room สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

9.2-3-5 กิจกรรม Home Room สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.2-3-6 กิจกรรม Home Room สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

9.2-3-7 กิจกรรมพ่ีบัณฑิตพบนอง 

9.2-3-8 โครงการสานสัมพันธไอที 

9.2-4-1 โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณี ME Cup   

9.2-4-2 โครงการไฟฟาสัมพันธ 

9.2-4-3 โครงการสานสัมพันธไอที 

9.2-5-1 โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณี ME Cup 

9.2-5-2 โครงการไฟฟาสัมพันธ 

9.2-5-3 กิจกรรมพ่ีบัณฑิตพบนอง 

9.2-5-4 โครงการสานสัมพันธไอที 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ไดดําเนินการตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก

ของ สมศ. จํานวน 19 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.18 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ

พอใช 

 สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 3.22 ผลประเมินไดคุณภาพระดับพอใช 

รายละเอียดสรุปไดดังตารางตารางท่ี 11  

ตารางที่ 11 สรุปผลการประเมินตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

2554 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน   19
3.18  

ดานคุณภาพบัณฑิต   
2
48.7 3.74 ดี 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป 

 74.34 3.72  

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 3.76 3.76  

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

    

4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

    

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   
3

4.92 1.64 ตองปรับปรุง 

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  10.9 2.73  

6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  3.75 0.94  

7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  2.5 1.25  

ดานการบริการวิชาการแกสังคม   
2

6.43 3.21 พอใช 

8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 55.56 5  

9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก 

 8.57 1.43  

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2

10 5 ดีมาก 

10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม   5  

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   5  

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
2

5.6 2.80 พอใช 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน ไมประเมินระดับคณะวิชา 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

2554 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ

คุณภาพ 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน   3.33  

14. การพัฒนาคณาจารย   2.73  

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
1

4.42 4.42 ดี 

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด   4.42  

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ   
3

  

16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ   -  

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณของสถาบัน   -  

17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนอัต

ลักษณของสถาบัน 

  -  

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม   
2

  

18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1   -  

18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2   -  

 สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ ไดดังนี ้

ดานคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 80 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 291 311 602 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 309 336 645 

3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 

206 197 403 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 12 7 19 

5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 43 39 82 

6 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการเกณฑทหาร ลา

อุปสมบท 

0 4 4 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทํา 30 42 72 

8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบป

น้ันที่ตอบแบบสํารวจ (ไมนับรวมผูท่ีมีงาน

ทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษาตอ และลา

อุปสมบท) 

232 239  471 

9 รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

87.07 82.43 85.56 

10 คะแนนที่ได 
5

100

87.07  = 4.35 5
100

82.43  = 4.12 5
100

85.56  =4.28 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

1 203 87.07 197 82.43 403 85.56 4.35 4.12 4.28 90 ไมบรรลุ 90 

236 239 471 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

1 203 87.07 197 82.43 403 85.56 4.35 4.12 4.28 90 ไมบรรลุ 90 

236 239 471 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 

1-2 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2553 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตัวบงช้ีที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาเฉลี่ย 3.9 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

1 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 309 228 

2 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  

32 34 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.81 3.76 

4 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

 34 

5 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 100 

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน)  - 

7 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  

 - 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 - 

9 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท 

 - 

10 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท 

 - 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน)  - 

12 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  

 - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 - 

14 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 

 - 

15 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก 

 - 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

16 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 

โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ

3.81 3.76 

17 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 32  

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.81 3.76 3.84 3.76 3.9 ไมบรรล ุ 3.9 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.81 3.76 3.84 3.76 3.9 ไมบรรล ุ 3.9 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2-1   คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ54 

2-2   คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ53 

 

ตัวบงช้ีที่ 3  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ ... 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพเผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.25 - - - - - - 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 - - - - - - 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (proceedings) 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาต ิ

0.75 - - - - - - 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1.00 - - - - - - 

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 

7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร - - - - - - 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหมด  

- - - 

12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- - - 

13 คะแนนที่ได 525 = 525 =  525  =  

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

3             

   

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

3             

   

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3-1  
 

ตัวบงช้ีที่ 4  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ ... 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI 

0.25 - - - - - - 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ

ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.50 - - - - - - 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Joural Rank: www.scimagojr.com) 

โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 3 

หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน 

subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ สมศ. 

0.75 - - - - - - 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Joural 

Rank: www.scimagojr.com) โดย

วารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 

หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน 

subject category ที่ตีพิมพ หรือมี

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูล

สากล ISI หรือ Scopus 

1.00 - - - - - - 

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50 - - - - - - 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร - - - - - - 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ทั้งหมด  

- - - 

12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- - - 

13 คะแนนที่ได 550 = 550 = 550 = 

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

4             

   

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

4             

   

หมายเหตุ :   
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4-1  
 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ตัวบงช้ีที่ 5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ.3 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ.2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากฐานขอมูลของ สวพ.มก.) 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติหรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI 

0.25 27 6.75 17 4.25 44 11 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ

ของ สมศ. 

0.50 2 1 1 0.5 3 1.5 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 

Rank: www.scimagojr.com) โดย

วารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 3 หรือ 

4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject 

category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฏอยูในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 1 0.75 1 0.75 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ 1.00 2 2 2 2 4 4 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Joural Rank: www.scimagojr.com) 

โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 

หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน 

subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูล

สากล ISI หรือ Scopus 

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 31 9.75 21 7.5 51 17.25 

11 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ทั้งหมด  

68.5 80 80 

12 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

31 21 52 

 คะแนนที่ได 520
14.23 = 3.56 520

9.4  = 2.34 520
21.56 = 5 

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต 

เกณฑการประเมิน  

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            189 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี ้

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

5 7 22.58 7.50 9.4 17.25 21.56 3.56 2.34 5 ไมบรรล ุ 3.00 3.00 

31 80 80 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

5 7 22.58 7.50 9.4 17.25 21.56 3.56 2.34 5 ไมบรรล ุ 3.00 3.00 

31 80 80 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 สรุปผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ป พ.ศ.2554 
 

ตัวบงช้ีที่ 6  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 15 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ.2554 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

1 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 8 3 11 

2 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0 0 0 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

8 3 11 

4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

(นับรวมที่ศึกษาตอ) 

68.5 80 80  

5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน 

11.68 3.75 13.75 

6 คะแนนท่ีได 520
11.68 = 2.92 520

3.75 = 0.94 520
13.75 = 3.44 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสรางสรรค จะเปนผลงานของปใดก็ได แตดูผลการนําไปใชประโยชนตามปปฏิทินที่ระบ ุ

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

6 8 11.68 3 3.75 11 13.75 2.92 0.94 3.44 2.5 ไมบรรลุ 2.5 

68.5 80 80 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

6 8 11.68 3 3.75 11 13.75 2.92 0.94 3.44 2.5 ไมบรรลุ 2.5 

68.5 80 80 

หมายเหตุ :   
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6-1 สรุปผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร              

ป พ.ศ.2554 

 

ตัวบงช้ีที่ 7  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 1 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ.2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดรับการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ

0.25 0 0 6 1.5 6 1.5 

2 บทความวิชาการที่ไดรับการ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ

0.50 0 0 0 0 0 0 

3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมิน

ผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด 

0.75 0 0 0 0 0 0 

4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอ

ผลงานทางวิชาการและผานการ

พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ

หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี

ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 1 1 0 0 1 1 

5 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับ

รองคุณภาพ 

1 1 6 1.5 7 2.5 

6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด  (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) 

68.5 80 80 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

 คะแนนที่ได 510
1.45 = 0.725 510

1.88  = 0.94 510
3.13 = 1.57 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

7 1 1.45 1.5 0.94 2.5 3.13 0.725 0.94 1.57 1.00 ไมบรรลุ 1.00 

68.5 80 80 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

7 1 1.45 1.5 0.94 2.5 3.13 0.725 0.94 1.57 1.00 ไมบรรลุ 1.00 

68.5 80 80 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7-1 สรุปผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ป พ.ศ.2554 

 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ีที่ 8  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
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เปาหมาย  รอยละ 60 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการเรียน

การสอน 

3 19 25 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการวิจัย 0 3 11 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาท้ังในสวน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 

5 3 13 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 8 35 43 

5 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 

62.5 8.57 30.23 

6 คะแนนที่ได 530
62.5  = 5 530

8.57  = 

1.43 

530
30.23   = 

5 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

8 62.5 8.57 30.23 5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

รอยละ

60.00 

ไมบรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

8 62.5 71.43 66.97 5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

รอยละ

60.00 

บรรล ุ 5 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 สรุปโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รอบปการศึกษา 2554 

 

ตัวบงช้ีที่ 9  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก   

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

  5.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร  

  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งตอชุมชน โดยมีการดําเนินงานท้ังในระดับสาขาวิชา สวนงานตางๆ และระดับคณะฯ โดยไดมอบหมายให

งานวิจัยและบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ซึ่งในรอบปท่ีผานมาไดมีการวางแผนเพ่ือพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชน หนวยงานตางๆ ท้ังสวนราชการ องคกร รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในหลาย

ประเด็นท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ อาทิ โครงการอบรมธนาคารขยะ และจัดทํากฐิน

ขยะ ซ่ึงเปนโครงการท่ีดําเนินการเพ่ือใหนิสิต บุคลากร ประชาชน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในชุมชนบานหนอง

หอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะประเภทรีไซเคิล และ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยในการวางแผนไดมีการสํารวจความตองการของชุมชน และศึกษาขอมูลผล

การดําเนินการบริการวิชาการชุมชนในปท่ีผานมาเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผน หลังจากไดแผนปฏิบัติการ

ประจําปแลว ไดมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมเพ่ือดําเนินการตามแผนท่ีวางไว ท้ังนี้หลังจากดําเนินการ
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

แลวเสร็จ ไดจัดใหมีการติดตามประเมินผลโครงการ ท้ังในสวนของการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

โครงการ และการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของโครงการ เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังตอไป 

(9-1-1) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 100 โดย

สามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผนท่ีวางไว และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของโครงการทุกตัวบงชี้ (9-2-1) 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกจิกรรมอยางตอเนื่อง  

  จากผลของการใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยลงพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับนิสิต 

บุคลากร ประชาชน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในชุมชนบานหนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร ตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไว สงผลใหผูนําชุมชนและสมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรูเทคนิค/

วิธีการตางๆ ท่ีไดรับจากการฝกปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนําองคความรูท่ีไดรับไปดําเนินกิจกรรมได

เองอยางตอเนื่อง (9-3-1)  

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

  นิสิต บุคลากร ประชาชน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในชุมชนบานหนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร ไดสรางกลไกเพ่ือการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และย่ังยืน โดยกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ

กิจกรรมไวอยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ

ชุมชน และดําเนินการถายทอดความรูใหแกชุมชนอยางตอเนื่อง สงผลใหนิสิต บุคลากร ประชาชน ชุมชน และ

หนวยงานตางๆ ในชุมชนบานหนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สามารถพัฒนาตนเองได

อยางย่ังยืน (9-4-1) 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

  จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในรอบปที่ผาน

มา พบวา นิสิต บุคลากร ประชาชน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในชุมชนบานหนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร เร่ิมพ่ึงพาตนเองได และสามารถตอยอดองคความรูใหเหมาะสมกับอัตลักษณและวัฒนธรรม

ชุมชน สงผลใหประชาชน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในชุมชนบานหนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนครมีความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะประเภทรีไซเคิล และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได (9-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

 2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9-1-1 โครงการอบรมธนาคารขยะ และจัดทํากฐินขยะ 

9-2-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมธนาคารขยะ และจัดทํากฐินขยะ 

9-3-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมธนาคารขยะ และจัดทํากฐินขยะ 

9-4-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมธนาคารขยะ และจัดทํากฐินขยะ 

9-5-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมธนาคารขยะ และจัดทํากฐินขยะ 

 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีที่ 10  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมอยางตอเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ตระหนักและเ ล็ง เห็นความสําคัญและคุณคาเ ร่ือง

ศิลปะวัฒนธรรมท่ีจําเปนตองปลูกฝงจิตใจท่ีดีงามรวมท้ังพัฒนาสิ่งท่ีควรและดีงาม โดยกําหนดไวในทั้งแผนการ

ดําเนินงานคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรป 2554 ท้ังในระดับคณะและระดับสาขาวิชา ซึ่งอยูภายใต

กระบวนการเรียนรูและเติบโตขององคกร และเปนแนวทางในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กลาวคือ มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับประเพณีและ

วิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ไดกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตของคณะฯ มีสวนรวมในกิจกรรม                  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน และสอดแทรกความรูดานศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน 

โครงการปนน้ําใจแดนองๆ ดอยโอกาส  และโครงการตักบาตรประจําเดือน ดังนั้นในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ตองมีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวย เพื่อขออนุมัติดําเนินงานและงบประมาณสําหรับการ

ดําเนินงานดังกลาวประกอบกับมีการเผยแพรกิจกรรมผานชองทางประชาสัมพันธ เชน ผานเว็ปไซต บอรด

ประชาสัมพันธ เพ่ือใหบุคลากร นิสิตและผูที่สนใจสามารถเขาเย่ียมชมและแสดงความคิดเห็นผานชองทางดังกลาว

ได  หลังจากท่ีคณะไดมีการจัดกิจกรรมโครงการตางๆเสร็จส้ิน ทุกโครงการมีการสรุปและประเมินผลความสําเร็จ

ของโครงการ  ในรูปแบบการรายงานผลสรุป ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดทําโครงการ และนําไป

ปรับปรุงแกไขในการดําเนินกิจกรรมโครงการในคร้ังตอไป (10-1-1) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ผลการดําเนินงานไดรับความรวมมือและมีความสนใจในการดําเนินงานดวยดี ตามตัวชี้วัดในแตละโครงการ 

ซึ่งบรรลุตามเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 (10-2-1) 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมอยางตอเนื่อง 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการดําเนินงานการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม

อยางตอเนื่องเปนประจําทั้งป เพื่อใหการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความสองคลองกับวิถีชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยืน 

เชน โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือน ท่ีทํารวมกันท้ังวิทยาเขต และชุมชนใกลเคียง ท่ีดําเนินการมาต้ังแตป 

2549 - ปจจุบัน (10-3-1)   

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีโครงการธรรมสัญจร กราบนมัสการพระธาตุประจําวันเกิด 7 

พระธาตุ จังหวัดนครพนม และสมาธิเพ่ือพัฒนาศักยภาพ กอใหเกิดสัมมาทิฐิรวมกัน ของบุคลากรเพ่ือนําหลักธรรม
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ทางพระพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือสรางความเขาในท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานรวมกัน อันเปนการสราง

สัมมาทิฐิใหเกิดกับบุคลากร และเปนการสรางคุณคาและเกิดประโยชนตอตนเองและชุมชน(10-4-1) 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและหรือนานาชาต ิ 

  - 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10  4 ขอ  4 คะแนน 4 ขอ   

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10  5 ขอ  5 คะแนน 4 ขอ   

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

10-1-1  สรุปโครงการคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

10-2-1 แผนการดําเนินงานคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

10-3-1 สรุปโครงการคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

10-4-1 สรุปโครงการคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 

ตัวบงช้ีที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

 2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 
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รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีด ี

  2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย 

  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  4.  การจัดใหมีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน

รวมอยางสม่ําเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  (ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 

ผลการดําเนินงาน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ด ี 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดมีการสงเสริมใหอาจารย บุคลากร และนิสิตมีสวนรวมในการ

พัฒนาคณะเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี อาทิ การดําเนินโครงการสัมมนาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาบุคลากรภายใน

คณะฯ (11-1-1) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายในคณะฯ สนับสนุนและสงเสริม

ใหบุคลกรทุกระดับมีความสามัคคีมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุงงานตลอดจนใหมีความสําคัญ

ในคุณภาพของงานอยางตอเนื่อง  เปนการเสริมสรางเอกลักษณและจรรโลงสืบสานเปนวัฒนธรรมของคณะตอไป 

โดยมีบรรยากาศการมีสวนรวมระหวางบุคลากร (11-1-2)  

 นอกจากนี้คณะฯ ยังไดสงเสริมใหมีการดําเนินโครงการธนาคารขยะ ซึ่งเร่ิมดําเนินโครงการตั้งแตป 2551 

เพ่ือใหบุคลากรของคณะมีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอมภายในคณะฯ และภายในวิทยาเขตฯ (11-1-3)  

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

เนื่องจากการดําเนินงานของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เปนไปในรูปรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งงาน

การพัฒนาอาคารสถานที่ ความสะอาดของสถานท่ีตางๆ และการตกแตงสุนทรีย เปนภาระหลักของงานอาคารและ

สถานท่ี สํานักงานวิทยาเขต โดยในระดับคณะมีตัวแทนจากคณะ เขาไปเปนคณะผูบริหาร ไดแก  อ.ดร.วิรัช หิรัญ 

ทําหนาท่ีเปน ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหนาท่ีหลักกํากับดูแล ดานงาน

อาคาร สถานท่ี และงานกายภาพตางๆ สําหรับในระดับคณะฯ บริเวณชั้น 2 ของคณะ ไดจัดใหมีท่ีนั่งบริการสําหรับ

นิสิตในขณะ รอเรียน หรือพักคาบเรียน (11-2-1) 
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3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานท่ีนาอยู ไดแก หองพักผอน 

(Common Room) ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดพบปะพูดคุยกัน และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีเอื้อตอ

การทํางาน และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข (11-3-1) 

นอกจากนี้คณะฯ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยใน

เร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร

ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  

วิทยาเขตไดจัดใหมพ้ืีนที่ทางวัฒนธรรมท่ีดีงามไดแก อาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรม ซึ่งใชเปนสถานท่ีในการ

ทําบุญประจําเดือนของวิทยาเขตฯ โดยแตละคณะและสํานักเวียนกันเปนเจาภาพ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวม

ในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีของไทย สําหรับนิสิตมุสลิม วิทยาเขตฯ จัดใหมีสถานท่ีปฏิบัติกิจทางศาสนา

มุสลิม 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม  

มีผลการประเมินคุณภาพของบริการไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งทางสํานักวิทยบริการไดผล

การประเมินคุณภาพของบริการไดผลประเมินอยูที่ 4.53 (11-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11  5 ขอ  5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11  5 ขอ  5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

 2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

11-1-1 โครงการสัมมนาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ 

11-1-2 ประมวลภาพการมีสวนรวมใน โครงการสัมมนาดูงานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายใน

คณะฯ H 

11-1-3 ประมวลภาพโครงการธนาคารขยะ 

11-2-1 ภาพถายการจัดสถานท่ีตางๆ ในบริเวณชั้น 2 อาคาร 7 

11-3-1 ภาพถายหอง Common Room 

11-4-1 รายงานสรุปการจัดการใหบริการ ดานตางๆ ของสํานักงานวิทยาเขต 

11-5-1 ผลการประเมินคุณภาพของบริการ 

 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบงช้ีที่ 12  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน ... 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  

ตัวบงช้ีที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน 4 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

1 คะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการท่ี

แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

4.04 3.03 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 4.04 3.33 4.04 3.33 4 ไมบรรลุ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 4.04   4.04   4 ไมบรรลุ - 

หมายเหตุ :  คณะไมรายงานผลการดําเนินงานรอบ 4 ป ของอดีตคณบดีตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

13-1-1 แบบรายงานสรุปวิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รอบปท่ี 4 

 

ตัวบงช้ีที่ 14  การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาดัชนีคุณภาพอาจารย … 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
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ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากกองการเจาหนาที่) 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คาน้ํา 

หนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาตรี และไมมีตําแหนงทาง

วิชาการ 

0 - - - - - - 

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง ผศ. 

1 - - - - - - 

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง รศ. 

3 - - - - - - 

4 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง ศ. 

6 - - - - - - 

5 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาโท และไมมีตําแหนงทาง

วิชาการ 

2 52.5 105 60 120 60 120 

6 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาโท และดํารงตําแหนง ผศ. 

3 2 6 2 6 2 6 

7 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาโท และดํารงตําแหนง รศ. 

5 - - - - - - 

8 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาโท และดํารงตําแหนง ศ. 

8 - - - - - - 

9 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และไมมีตําแหนงทาง

วิชาการ 

5 13 65 15 65 15 65 

10 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง ผศ. 

6 1 6 2 12 2 12 

11 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง รศ. 

8 - - 1 8 1 8 

12 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง ศ. 

10 - - - - - - 

13 ผลรวม 68.5 182 80 221 80 215 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน คาน้ํา 

หนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

14 การพัฒนาคณาจารย 
68.5

182
= 2.66 

80

221
 =2.76 

80

221
 =2.76 

15 คะแนนที่ได 5
6
2.66

 = 2.22 56
2.76  =2.30  56

2.76  =2.30  

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

14 182 2.66 221 2.76 221 2.76 2.22 2.30 2.30 2.20 บรรลุ 2.25 

68.5 80 80 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

14 182 2.66 221 2.76 221 2.76 2.22 2.30 2.30 2.20 บรรลุ 2.25 

68.5 80 80 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

14-1 เอกสารคาดัชนีคุณภาพอาจารย คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ีที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน 4.23 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

รับรองโดยตนสังกัด 

4.26 4.45 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.26 4.45 4.26 4.45 4.35 บรรลุ 4.4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.26 4.23 4.26 4.23 4.35 บรรลุ 4.4 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

15-1-1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะฯ 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 

ตัวบงช้ีที่ 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  .... ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดย

ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ 

  3.  ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 

  5.  ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ 

ผลการดําเนินงาน 

1. ................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

2. ................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

3. ....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  

4. .................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

16.1        

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

16.1        

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

16.1-1-1  

16.1-2-1  

16.1-3-1  

16.1-4-1  

16.1-5-1  

 

ตัวบงช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน ... 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

 2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

1 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต   

2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินท้ังหมด   

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด   

4 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน   

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

16.2          

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

16.2          

  

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

16.2-1  
 

ตัวบงช้ีที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  .... ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน 

หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ

เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

  5.  ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ี

กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

1. ................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

2. ................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

3. ....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  

4. .................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

17        

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

 2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

17        

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

17-1-1  

17-2-1  

17-3-1  

17-4-1  

17-5-1  

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 

ตัวบงช้ีที่ 18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  

ประเด็นดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  .... ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 

  4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 

  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ผลการดําเนินงาน 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

1. ................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

2. ................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

3. ....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  

4. .................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

18.1        

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

18.1        

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

18.1-1-1  

18.1-2-1  

18.1-3-1  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได  

2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4-5 ขอ 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

18.1-4-1  

18.1-5-1  

  

ตัวบงช้ีที่ 18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบัน  

ประเด็นทางการเกษตร 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  .... ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ผลการดําเนินงาน 

1. ................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

2. ................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

3. ....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  

4. .................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

18.2        

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

18.2        

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

18.2-1-1  

18.2-2-1  

18.2-3-1  

18.2-4-1  

18.2-5-1  

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได  

2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4-5 ขอ 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

บทท่ี 3  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก 

มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหาร

จัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชืท่ี้กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

24 ตัวบงชี้ และตัวบงช้ี สมศ. 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 

ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย 

และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พบวา  มีการดําเนินงาน

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของ มก. 

จํานวน 24 ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนน

เฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับด ีหากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 

ผลประเมินไดคุณภาพระดับด ีรายละเอียดดัง ตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบที่ 

1  ปรัชญา 

ปณิธาน 

วัตถุประสงค 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

และแผน

ดําเนินการ   

องคประกอบที่ 

2  การผลิต

บัณฑิต  

2.36 4.25 4.25 4.25 5.00 3.26 3.69 3.64 3.64 3.26 3.53 ดี ดี พอใช ดี 

องคประกอบที่ 

3  กิจกรรมการ

พัฒนานิสิต  

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

องคประกอบที่ 

4 การวิจัย  

1.75 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 3.92 3.92 1.41 2.66 ดี ดี ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

พอใช 

องคประกอบที่ 

5 การบริการ

ทางวิชาการแก

สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 4.11 ดีมาก ดีมาก พอใช ดี 

องคประกอบที่ 

6 ระบบและ

กลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

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

องคประกอบที่ 

7 การบริหาร

และจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.33 3.33 5.00 5.00 3.33 4.67 ดีมาก ดีมาก พอใช ดีมาก 

องคประกอบที่ 

8 ระบบและ

กลไกการเงิน

และงบประมาณ 

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

องคประกอบที่ 

9 ระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.38 4.38 5.00 5.00 4.38 4.69 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัว

บงช้ีของทุก

องคประกอบ 

2.21 4.84 4.83 4.84 5.00 3.18 3.32 4.41 4.38 3.18 4.00     

ผลการประเมิน ตอง

ปรับปรุง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี     

 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ดังนี ้
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

1. ปจจัยนําเขาเปนปญหาสําคัญของคณะ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 2.21 เทานั้น หรือ “ตองปรับปรุง” 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 2.66 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มี

คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี

มาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน

ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ

เรียนรู โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี               

หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.90 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ด ีรายละเอียด

ดังตารางท่ี 13 

ตารางที่ 13 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐาน

ที่ 1 ดาน

คุณภาพ

บัณฑิต  

- - - - 5.00 3.74 4.16 5.00 5.00 3.74 4.16 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

มาตรฐาน

ที่ 2 ดาน

การบริหาร

จัดการการ

อุดมศึกษา 

2.21 4.82 4.81 4.82 - 3.78 3.78 4.33 4.29 3.78 4.19 ดี ดี ดี ดี 

มาตรฐาน

ที่ 2 ก  

ดานธรร

มาภิบาล

ของการ

บริหารการ

อุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.33 3.33 5.00 5.00 3.33 4.79 ดีมาก ดีมาก พอใช ดีมาก 

มาตรฐาน

ที่ 2 ข 

ดานพันธ

กิจของการ

2.21 4.70 4.67 4.70 - 3.85 3.85 3.99 3.91 3.85 3.95 ดี ดี ดี ดี 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

บริหารการ

อุดมศึกษา  

มาตรฐาน

ที่ 3 ดาน

การสราง

และพัฒนา

สังคม

ฐานความรู

และสังคม

แหงการ

เรียนรู  

- 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 5.00 5.00 1.41 2.84 ดีมาก ดีมาก 

ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

พอใช 

เฉลี่ยรวม

ทุกตัวบงช้ี

ของทุก

มาตรฐาน 

2.21 4.84 4.83 4.84 5.00 3.18 3.32 4.41 4.38 3.18 4.00 ดี ดี พอใช ดี 

ผลการ

ประเมิน 
ตอง

ปรับปรุง ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี 

     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ดังนี ้

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.19 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวาผลการดําเนินงาน

อยูในระดับพอใช มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.38 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน 

ดานการเงิน และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ได

คะแนนเฉลี่ย 3.88 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนน

เฉลี่ย 3.90  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ด ีรายละเอียดดังตารางท่ี 14 
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ตารางที่ 14 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองดาน

การบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ดานนิสิต

และผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

- 4.86 4.83 4.86 5.00 3.48 3.78 4.88 4.86 3.48 4.41 ดีมาก ดีมาก พอใช ดี 

2. ดาน

กระบวนการ

ภายใน 

5.00 4.78 4.78 4.78 - 4.43 4.43 4.80 4.80 4.43 4.69 ดีมาก ดีมาก ดี ดี

มาก 

3. ดาน

การเงิน 

1.75 5.00 5.00 5.00 - - - 3.37 3.37 - 3.37 พอใช พอใช - พอใ

ช 

4. ดาน

บุคลากร

และการ

เรียนรูและ

นวัตกรรม 

1.04 5.00 5.00 5.00 - 1.63 1.63 3.02 3.02 1.63 2.33 พอใช พอใช ตอง

ปรับ

ปรุง 

ตอง

ปรับ

ปรุง 

เฉลี่ยรวม

ทุกตัวบงชี้

ของทุก

มุมมอง 

2.21 4.84 4.83 4.84 5.00 3.18 3.32 4.41 4.38 3.18 3.88     

ผลการ

ประเมิน 

ตอง

ปรับปรุง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี     

 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร

จัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ดังนี ้

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.41 

2. ดานกระบวนการภายใน พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดมีาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69 

3. ดานการเงิน พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.37 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับตองปรับปรุง มีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.33 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด

การศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองใน
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ภาพรวมทุกมาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.89 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ด ีรายละเอียดดังตารางท่ี 15 

ตารางที่ 15 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานดาน

ศักยภาพและ

ความพรอมใน

การจัดการศึกษา 

2.36 4.80 4.80 4.80 - 3.34 3.34 4.24 4.24 3.34 4.07 ดี ดี พอใช ดี 

   1) ดานกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   2) ดานวิชาการ 1.04 4.33 4.33 4.33 - 2.30 2.30 3.02 3.02 2.30 2.90 พอใช พอใช ตอง

ปรับปรุง 

พอใช 

   3) ดานการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   4) ดานการ

บริหารจัดการ 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.86 3.86 5.00 5.00 3.86 4.71 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

2. มาตรฐานดาน

การดําเนินการ

ตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา 

1.75 4.89 4.88 4.89 5.00 3.12 3.31 4.61 4.57 3.12 3.94 ดีมาก ดีมาก พอใช ดี 

   1) ดานการผลิต

บัณฑิต 

- 4.75 4.67 4.75 5.00 3.74 4.16 4.80 4.75 3.74 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

   2) ดานการวิจัย 1.75 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 3.92 3.92 1.41 2.66 ดี ดี ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

พอใช 

   3) ดานการ

ใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 4.11 ดีมาก ดีมาก พอใช ดี 

   4) ดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยรวมทุกตัว

บงช้ีของทุก

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

2.21 4.84 4.83 4.84 5.00 3.18 3.32 4.41 4.38 3.18 4.00     

ผลการประเมิน ตอง

ปรับปรุง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี     

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาทุกดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ดังนี ้
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1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 

- ดานกายภาพ พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 

- ดานวิชาการ พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช  มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.90 

- ดานการเงิน พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 

- ดานการบริหารจัดการ พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดมีาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.71 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย. 

- ดานการผลิตบัณฑิต พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.50 

- ดานการวิจัย พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.66 

- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.11 

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 5.00 
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สามารถวิเคราะห 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี ้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง 

1. คณะ มีการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานแตละดานอยางเหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ ยังมีแผนการดําเนินงานไมชัดเจน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหาร 

ขอเสนอแนะ 

 - 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรอยางถูกตอง 

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิตทุกปการศึกษา 

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง โดยออกแบบสํารวจความตองการศึกษาตอ 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทํา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ 

หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

7. มีโครงการนํานักศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือใหเห็นการปฏิบัติงานจริง มีการอบรมนักศึกษากอน

ฝกงาน  และมีการฝกงานในสถานประกอบการจริง 

8. มีการประเมินผลการเรียนการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา  แลวนําผลที่ไดไปพัฒนาการเรียนการสอน 

9. มีการพัฒนาศักยภาพอาจารยโดยการสงเสริมใหอาจารยลาศึกษาตอและเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนา

ความรูใหทันสมัยอยูเสมอ 

10. มีการวิเคราะหอัตราการคงอยูของนิสิต แลวนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน เชน การจัดสอนเสริม 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. เพ่ิมจํานวนหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา 

2. ความรูพ้ืนฐานของนิสิตแรกเขาคอนขางต่ํา โดยเฉพาะความรูทางคณิตศาสตร 
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3. อาจารยวุฒิปริญญาเอกยังมีนอย 

4. อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย 

5. อาจารยมีภาระงานสอนมากเกินไป 

6. มีอาจารยสวนนอยท่ีสนใจทําวิจัย/นวัตกรรมและงานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

7. ไมมีกลไกท่ีชัดเจนในการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยคิดคนงานวิจัยนวัตกรรมใหม 

8. ไมมีการวิเคราะหปจจยัที่นาจะมีผลกระทบตอการเรียนการสอน และความสนใจเรียนของนิสิต เชน 

อาคารเรียน โรงอาหาร หอพัก ท่ีหางกันทําใหนิสิตสนใจการเรียนนอยลงหรือไม การจัดตารางเรียน 

ตารางสอน และตารางสอบ มีผลกระทบตอผลการเรียนนิสิตหรือไม  

ขอเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและจัดทําหลักสตูรใหมใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

2. ควรมีการผลักดันในการทําใหเกิดการวิจัยดานนวัตกรรมทางการศึกษา 

3. ควรมีการพัฒนาระบบสงเสริมและสนับสนุนการการเรียนการสอน  เชน สงเสริมการผลิตตําราเรียน

หรือเอกสารประกอบการสอน  

4. ควรมีการติดตามและสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตอยางเปนระบบ  และมีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ

การปรับปรุงแกไข เชน รอยละการทํางานตรงสายงาน รอยละของนิสิตท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพ 

5. สงเสริม  สนับสนุน  บุคลากรสายผูสอนใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

6. ปรับปรุงพัฒนาภาระการสอนใหเหมาะสม 

7. ควรจัดสภาพแวดลอม และกระตุนใหนิสิตสนใจการเรียนมากขึ้น 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง 

1) คณะฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายสงเสริมและพัฒนานิสิต เปนคณะทํางานสวนกลางของคณะ 

รวมกับสโมสรนิสิต กํากับดูแล สงเสริมงานนิสิตของทุกสาขาวิชาในคณะ พรอมท้ังประสานงานกับ

สวนงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับนิสิตของคณะฯ 

2) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารแกนิสิตและศิษยเกาหลายชองทาง เชน 

เวบไซตคณะฯ สขาขาวิชา บอรดประชาสัมพันธ สังคมออนไลน face book เปนตน ทําใหนิสิต

สามารถไดรับขาวสารไดทันความตองการ 

3) การจัดกิจกรรมนิสิตไดรับการสนับสนุนงบประมาณคณะฯ อยางเพียงพอและตอเนื่อง 

4) คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตทํากิจกรรมครบทุกดานตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค เปด

โอกาสใหนิสิตเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมหลัก โดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษา 

5) มีการสงเสริมกิจกรรมของนิสิต สรางเครือขาย ความสัมพันธอันดี ทุกระดับ ท้ังในระดับสาขาวิชา 

คณะ วิทยาเขต สถาบันการศึกษา ตลอดจนชุมชนในภาคอิสาน ท้ังในกิจกรรมทางวิชาการ  

6) การเสริมสรางการพัฒนาเครือขายกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 
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7) มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางศิษยเกาและนิสิต ผานทางเว็ปไซตของคณะฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1) กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนิสิตยังมีนอย 

2) ระบบติดตามการชวยเหลือนิสิตยังไมชัดเจน 

3) ควรมีกิจกรรมเสริมสรางความรวมมืออันดีกันระหวางคณะฯกับศิษยเกาเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 

เชน กิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณใหกับศิษยเกา  

ขอเสนอแนะ 

1) ควรจัดใหมีระบบ PDCA ในองคกรนิสิตอยางตอเนื่อง 

2) ควรมีการเพ่ิมการศึกษาดูงานกับสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือรับทราบแนวทางการดําเนินงาน และนํามาปรับ

ประยุกตใชตอไป 

3) ควรออกแบบระบบการติดตามชวยเหลือนิสิตใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

4) ควรสนับสนุนกิจกรรมท่ีศิษยเกามีสวนรวมกับคณะฯ  หรือสาขาวิชาฯ 

5) คณะฯ ควรมีแนวทางในการกํากับใหมีการนําผลการดําเนินงานจากรอบปท่ีผานมา มาใชในการพัฒนา

ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานอยางเปนระบบ  

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการทํางานดําเนินงานวิจัยของบุคลากร โดยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนวิจัยแก

บุคลากรจากเงินงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ ตอเนื่องเปนปท่ี 6 นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2549 เปนตนมา 

2. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยโดยใชความรู ความสามารถ และ

ความเชี่ยวชาญชํานาญในแตละดาน รวมท้ังศักยภาพท่ีมีอยูในการสรางองคความรูใหมและการแกปญหาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม และนอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการประชุมวิชาการ 

และการนําเสนอผลงานวิชาการตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

3. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริม รวมท้ังกระตุนการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนตีพิมพผลงานวิชาการจากเงินงบประมาณเงินรายได

ของคณะฯ ตอเนื่องเปนปที่ 4 นับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2551 เปนตนมา 

4. คณะฯ สามารถผลิตงานผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและระดับนานานาชาติได

เปนจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจากปท่ีผานมา และมีบทความทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอีกเปนจํานวนมากท่ีไดรับการอางอิงทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

5. คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความพรอมในการผลิตผลงานวิจัย 

เพ่ือสรางความรวมมืออันดีกับหนวยงานภายนอก ท้ังบุคลากรภายในคณะฯ ยังมีความพรอมในการติดตอ
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ประสานงานและสรางความรวมมืออันดีในการผลิตผลงานวิจัย โดยมีเครือขายและความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงาน

ภายนอกทั้งในทองถ่ิน ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 

6. คณะฯ มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  มีการ

พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยอง

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน โดยการประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี พรอมทั้งมอบโล

บุคลากรดีเดนในโครงการประชุมบุคลากรของคณะฯ  

7. คณะฯ มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช

ประโยชน โดยมีการสงเสริมและจัดหาแหลงขอมูลขาวสารงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการ ทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ แลวนํามาเผยแพรประชาสัมพันธผานทาง e-mail address ของบุคลากรภายใน

คณะฯ และผานทางเว็บไซดงานวิจัยฯ ของคณะฯ อยูเปนประจําสมํ่าเสมอมาโดยตลอด   

8. คณะฯ มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ

งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน มีการสงเสริมและสนับสนุนผลงานงานวิจัย 

หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมของบุคลากร โดยมีการดําเนนิงานโครงการใหคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่ง

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหคําปรึกษา คําแนะนํา ข้ันตอน หลักการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ตลอดจนการประดิษฐคิดคนส่ิงตางๆ ของบุคลากรภายในคณะฯ และเพ่ือใหความรูและคําปรึกษาดาน

ทรัพยสินทางปญญา เพื่อรักษาซึ่งผลงานอันทรงคุณคา ถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบุคลากรตอไป และมีการ

เผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซดงานวิจัยฯ ของคณะฯ อยูเปนประจําสม่ําเสมอมาโดยตลอด   

จุดควรพัฒนา 

1. บุคลากรภายในคณะฯ ยังไมมีศักยภาพมากเพียงพอในการขอทุนอุดหนุนวิจัยจากหนวยงาน ภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากบุคลากรยังมีภาระงานดานการเรียนการสอนและดานอื่นๆ อยูเปนจํานวนมาก อีกท้ัง

จํานวนบุคลากรท่ีมีความสามารถผลิตผลงานวิจัยและสามารถขอทุนอุดหนุนวิจัยยังมีจํานวนนอย และกระจุกตัวอยู

ในบางสาขาวิชา จึงทําใหจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารย

ประจําอยูในเกณฑตํ่าเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

2. คณะฯ ขาดนักวิจัยรุนอาวุโสหรือนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือเผยแพรกระบวนการคิดและกระตุนการผลิตผล

งานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ 

3. คณะฯ ยังขาดการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือได

รับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได 

ขอเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรมีการวางนโยบายและแผนการดําเนินงาน รวมท้ังกลยุทธในเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนและสงเสริม 

รวมทั้งผลักดันใหบุคลากรขอทุนอุดหนุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ใหมากกวานี้ 

2. คณะฯ ควรมีนโยบายการสรางระบบการบริหารงานวิจัยเพ่ือสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรผลิต

ผลงานวิจัยรวมกันเปนเครือขายวิจัยเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกคณะฯ รวมท้ังสนับสนุน
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และสงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือนักวิจัยอาวุโสจากหนวยงานตางๆ 

ภายนอกคณะฯ เพ่ือสรางเครือขายวิจัยท่ีดีตอไปในอนาคต 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการใหบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งถือเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของคณะฯ และไดกําหนด

หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางเปนระบบ โดยยึดถือหลักการและ

ข้ันตอนการดําเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดโครงสรางหนวยงานเพ่ือเปน

กลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

2. คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณในวิชาชีพ และไดรับการยอมรับจากท้ัง

ภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ โดยทางคณะฯ มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งสามารถนําความรูและประสบการณจากการ

บริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการดําเนินงานวิจัยไดเปนอยางดี 

3. บุคลากรของคณะฯ ไดรับการยอมรับจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดสกลนครและจังหวัด

ใกลเคียงโดยรอบ  ตลอดจนประเทศเพ่ือนบานท่ีใกลเคียง ในการเปนที่ปรึกษาและใหการบริการวิชาการแกสังคม 

อาทิเชน  โครงการพัฒนาวิชาการทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2554 และประจําป 2555 

ท่ีใหการบริการวิชาการทดสอบวัสดุสิ่งกอสรางตางๆ และการวิเคราะหคุณภาพน้ําอันเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดีแก

หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งไดรับการยอมรับความเชื่อถือมาโดยตลอด และมีการกําหนดอัตรา

คาบริการวิชาการท่ีเปนมาตรฐาน และ โครงการติดตั้งหอกระจายขาวแกแผนกกสิกรรมและปาไม แขวงสะหวันนะ

เขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เปนใหการบริการวิชาการในการถายทอดเทคโนโลยีดานการสื่อสารท่ี

ทันสมัยใหแกหนวยงานท่ียังขาดเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในดาน

การสื่อสารท่ีทันสมัยในการเผยแพรขอมูลขาวสารในชุมชนใกลเคียง รวมท้ังในแผนกกสิกรรมและปาไม เปนตน 

4. คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังความพรอมในการใหบริการ

วิชาการแกสังคม เพ่ือสรางความรวมมืออันดีกับหนวยงานภายนอก และบุคลากรภายในคณะฯ เองก็มีความพรอม

ในการติดตอประสานงานและสรางความรวมมืออันดีในการใหบริการวิชาการ โดยมีเครือขายและความสัมพันธท่ีดี

กับหนวยงานภายนอกท้ังในทองถ่ิน ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 

จุดควรพัฒนา 

1. จํานวนบุคลากรของคณะฯ ท่ีมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคมยังมีจํานวนนอย และกระจุกตัว

อยูในบางสาขาวิชา   

ขอเสนอแนะ 

 คณะฯ ควรผลักดันนโยบายและกําหนดแผนการดําเนินงานเปดทําการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เพ่ิมเติมใหมากขึ้นเพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
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วิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังเปนการพัฒนาคุณวุฒิใหสูงข้ึนโดยเร็ว เพ่ือใหสามารถใหบริการทางวิชาการแกสังคมไดใน

ขอบเขตท่ีมากข้ึนกวาปจจุบัน 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

1) คณะอยูในทําเลทางภาคอีสานตอนบนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยแหงชาติลาว ซึ่งมีความเหมาะสม 

มีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีหลากหลาย อยูในถ่ินมั่นพุทธธรรม และมีบุคลากรที่ทรงภูมิความรูในเร่ืองศิลปะ

และวัฒนธรรมทองถ่ินเปนจํานวนมาก 

2) ผูนําในระดับคณะมีความมุงมั่น ศรัทธา สงเสริมและเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยใชกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย เปนตัวขับเคล่ือนในการ

ดําเนินกิจกรรมทุกฝายท้ังดานท่ีเกี่ยวของกับนิสิต และบุคลากรในคณะ รวมถึงชุมชนโดยรอบวิทยา

เขต 

3) คณะมีการสงเสริมใหนิสิตและบุคลากรสรางเครือขายดานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับทองถ่ินและ

ภูมิภาค เชน  มีความรวมมือกับหนวยงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีใหนิสิตมีสวนรวม 

ฯลฯ  

จุดที่ควรพัฒนา 

1) คณะตองใชเวลาและทําความเขาใจไปยังนิสิต และบุคลากรในคณะใหถองแท ใหเห็นความสําคัญใน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  มีความเขาใจตรงกัน มีสัมมาทิฐิ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานได

ถายทอดและดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงและเปนไปดวยความเต็มใจอยางแทจริง 

ขอเสนอแนะ 

1) คณะฯควรมีการสงเสริมและสนับสนุน ใหบุคลากรและนิสิต สงผลงานวิจัย/งานสรางสรรคดานศิลปะ

และวัฒนธรรมเขารวมในระดับอุดมศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับชาต ิและระดับนานาชาติสบืตอไป 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 

1) คณะฯ มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมมาภิบาล และมีผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําสูง 

2) คณะฯ มีกลุมผูบริหารและบุคลากรยังมีอายุไมมากนัก มีความพรอมและความเขมแข็งในการปฏิบัติ

หนาที่ รวมถึงความสามารถในการเรียนรูงานใหมและแนวคิดใหมไดอยางรวดเร็ว จึงสามารถ

ตอบสนองตอการปรับงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบอย ท้ังในระดับคณะและระหวางหนวยงานตางๆ  

3) กลุมผูบริหารมีอายุไมตางกันมาก ทําใหมีความเขาใจกันและพรอมท่ีจะพัฒนาคณะใหกาวหนาไป

ดวยกัน 

จุดที่ควรพัฒนา 
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1) เนื่องจากเปนชวงท่ีคณะกําลังมีการขยายตัว มีการหมุนเวียนบุคลากรไปศึกษาตอจํานวนมาก  และมี

การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ดังนั้น จึงมีการหมุนเวียนสับเปล่ียนบุคลากรท้ังในกลุมผูบริหารและระดับ

ปฏิบัติงานบอยคร้ัง ทําใหเกิดความไมตอเนื่องของการพัฒนางานในสวนท่ีมีการปรับเปลี่ยนบอย 

2) คณะฯ ควรมีแผนการเปดหลักสูตรใหมทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  

ขอเสนอแนะ 

1) คณะฯ จําเปนตองมีแผนอัตรากําลังเพ่ือรองรับการเนนการขยายหลักสูตรในอนาคต 

2) คณะฯ ควรมีกลไกการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในดานการบริหารและการดําเนินงานของหนวยงานมากย่ิงข้ึน 

3) ควรปรับโครงสรางการบริหารงาน โดยมีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน และใหสอดคลองกับ

ขอบเขตและลักษณะงาน เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

  จุดแข็ง 

1.  มีการบริหารจัดการดานงบประมาณตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ 

2.  มีการวางแผนการใชจายงบประมาณประจําปอยางเปนระบบ 

3.  มีผูปฏิบัติงานดานการเงินที่มีประสบการณ ความรูและความสามารถโดยเฉพาะ 

4.  ผูบริหารสามารถตรวจสอบผลการใช จายเงิน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานไดทันเวลา 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. บุคลากรขาดการติดตามขาวสารเร่ืองระเบียบ ขอบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม 

2. มีข้ันตอนการปฏิบัติยุงยาก มากข้ันตอน ลาชา ในการใชเงินและขาดความคลองตัว 

  ขอเสนอแนะ 

- 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี และชัดเจน 

2. บุคลากรใหความสําคัญในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางมาก 

3. คณะฯ ใหความสําคัญในการสรางเครือขายประกันคุณภาพ ท้ังกับหนวยงานภายใน และภายนอก 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

- 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับภาควิชา 

และหนวยงานยอยตางๆ มีผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะดังนี ้

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ประเมินในภาพรวม ระดับคณะฯ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

และการผลิต 

1)  ทุกหลักสูตรมีการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ มีการจัดการ

เรียนรูที่พัฒนาจาการวิจัย 

หรือกระบวนการจัดการ

ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน

ก า ร ส อ น  แ ล ะ มี ก า ร

ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชา 

2) ส า ข า วิ ช า ฯ มี ก า ร

พัฒนาการเรียนการสอน

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ครบท้ัง 5 ดาน ไดแก ดาน

คุณธรรมจริยธรรม ดาน

ความ รู  ด าน ทักษะทาง

ป ญ ญ า  ด า น ทั ก ษ ะ

ควา ม สั ม พั น ธ ระ ห ว า ง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพใน

การเป ดหลัก สูตรระดั บ

บัณฑิตศึกษา 

1)  มีอาจารยดํารงตําแหนง

ทางวิชาการนอย 

  

2) สาขาวิชาฯ ยังขาด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 

 

1)  ควรจัดโครงการสงเสริม

การขอตําแหนงทางวิชาการ

  

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา

1.  ทุกหลั กสู ตรมีก าร

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

1. มีอาจารยดํารงตําแหนง

ทางวิชาการนอย  

1.  ควรจัดโครงการ

สงเสริมการขอตําแหนง
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

และคอมพิวเตอร ผู เ รียนเปนสํ า คัญ มีการ

จัดการเ รียนรู ท่ีพัฒนาจา

การวิจัย หรือกระบวนการ

จั ด ก า ร ค ว า ม รู เ พ่ื อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

และมีก ารป รั บป รุ งการ

จัดการเ รียนการสอนทุก

รายวิชา 

2.  สาขาวิช าฯ มีก าร

พัฒนาการเรียนการสอน

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ครบท้ัง 5 ดาน ไดแก ดาน

คุณธรรมจริยธรรม ด าน

ความ รู  ด าน ทัก ษะทาง

ป ญ ญ า  ด า น ทั ก ษ ะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ ดาน

ทักษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สาขาวิชาฯ ยังขาด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ทางวิชาการ  

 

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดลอม 

 1. สัดสวนของอาจารยท่ีมี

ตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตรา 

จารย ศาสตราจารย 

1. ควรเพ่ิมการสนับสนุน

ท้ังทางตรง และทางออม 

ในการกระตุนและสราง

แรงจูงใจ ใหอาจารยได

นําเสนอ ผลงานทาง

วิชาการเพ่ือขอรับตําแหนง

ทางวิชาการ 

สาขาวิชา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ทุกหลักสูตรมีการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ มีการ

จัดการเรียนรูที่พัฒนาจา

การวิจัย หรือกระบวนการ

1. ยังไมมีอาจารยประจําท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

2. สาขาวิชาฯ ขาดการ

สงเสริมใหนิสิตระดับปริญญา

ตรี เขารวมกิจกรรมการ

1. ควรจัดโครงการสงเสริม

การขอตําแหนงทางวิชาการ
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

จัดการความรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

และมีการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชา 

2. สาขาวิชาฯ มีการ

พัฒนาการเรียนการสอน

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ครบท้ัง 5 ดาน ไดแก ดาน

คุณธรรมจริยธรรม ดาน

ความรู ดานทักษะทาง

ปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ ดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 

3. สาขาวิชาฯ ยังขาด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 

สาขาวิชา

สาธารณสุข 

1. ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผู เ รียนเปนสํ า คัญ มีการ

จัดการเ รียนรู ท่ีพัฒนาจา

การวิจัย หรือกระบวนการ

จั ด ก า ร ค ว า ม รู เ พ่ื อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

และมีก ารป รั บป รุ งการ

จัดการเ รียนการสอนทุก

รายวิชา 

1. ยังไมมีอาจารยประจําวุฒิ

ปริญญาเอก  

2. ยังไมมีอาจารยประจําท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

3. สาขาวิชาฯ ยังขาด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  

1. ควรสงเสริมใหอาจารยไป

ศึกษาตอ หรือรับอาจารยวุฒิ

ปริญญาเอก   

2. ควรจัดโครงการสงเสริม

การขอตําแหนงทางวิชาการ 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

และการผลิต 

1. มีการจัดบริการให

คําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสารแกนิสิตและ

ศิษยเกาหลายชองทาง 

1.  ไมมีการนําผลการ

ประเมินเสนอใหผูท่ีเกี่ยวของ

รวมกันพิจารณาปรับปรุง

และพัฒนาระบบใหบริการ

1. มีการสรุปผลการ

ดําเนินงานและรวมพิจารณา

ผลจากกรรมการสาขาทุก

สาขาวิชา 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ความรูและประสบการณ

ใหแกนิสิตและศิษยเกาครบ

ทุกดาน  

ระยะตอไป 

 

สชาาขาวิ

วิศวกรรมไฟฟา

และคอมพิวเตอร 

1. มีบุคลากรที่มีความ

พรอม และมีใจรักในการ

จัดกิจกรรม การพัฒนา

นิสิต 

2. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

ท่ีเอื้อตอการแนะแนว ให

ความรูในการใชชีวิต 

รวมถึงความรูดานวิชาการ 

3. มีกลไกการให

คําปรึกษา และบริการดาน

ขอมูลขาวสารตอนิสิต

ปจจุบันท่ีหลายชองทาง 

1. ขาดระบบกลไกการ

พัฒนาความรู และ

ประสบการณใหกับศิษยเกา 

2. การจัดกิจกรรม และ

บริการขอมูลตางๆ กับนิสิต

และศิษยเกา ยังไมมีการ

ประเมินถึงความพึงพอใจ 

และสรุปขอเสนอแนะ ความ

ตองการในการใหบริการ 

3. สาขาขาดการจัดเก็บ

ขอมูลดานการดําเนิน

กิจกรรมนิสิตภายในสาขา

  

1. ควรมีการสํารวจ ขอมูล

จากนิสิต และศิษยเกาเพ่ือ

ศึกษา ความตองการดานการ

พัฒนาความรูท่ีเกี่ยวของ 

2. ควรมีชองทางใหศิษยเกา

ไดเขามาแลกเปลี่ยนความคิด

ขอมูลขาวสารดานตางๆ 

รวมกับอาจารย นิสิต 

ผูประกอบการ ชุมชน ในเร่ือง

การจัดขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนตอสาขาวิชา 

3. ควรจัดระบบการจัดเก็บ

ขอมูล เอกสารในการดําเนิน

โครงการพัฒนานิสิตภายใน

สาขาวิชาฯอยางเปนระบบ 

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดลอม 

1) มีระบบและกลไกให

คําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสารใหนิสิต

ปจจุบัน และศิษยเกาอยาง

สม่ําเสมอ  

2) มีการจัดโครงการเพ่ือ

พัฒนาประสบการณดาน

วิชาชีพใหนิสิตอยาง

สม่ําเสมอ 

 

1) ไมมีการนําผลการ

ประเมินการใหบริการเสนอ

ใหผูท่ีเกี่ยวของรับทราบ เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาตอใน

คร้ังตอไป 

2. ควรมีการสํารวจขอมูลจาก

นิสิต และศิษยเกาเพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจในบริการท่ีสาขา

ฯ จัดใหทุกดานอยางนอยปละ

คร้ัง เพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแผน การ

พัฒนาระบบการใหบริการใน

ระยะตอไป 

 

สาขาวิชา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) มีการจัดโครงการ 

กิจกรรม สงเสริมและพัฒนา

นิสิตครบทุกดาน ทุก

 1) ควรประเมินผลการ

ดําเนินการ จัดบริการขอมูล

ขาวสาร สําหรับนิสิตใหครบ
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กระบวนการ 

2) สามารถใชเทคโนโลยี ใน

การพัฒนาชองทางการ

ติดตอ สื่อสารขอมูล 

ระหวางนิสิตปจจุบัน ศิษย

เกา และคณาจารย 

ทุกชองทาง โดยเฉพาะชอง

ทางการใหขอมูลขาวสารแก

นิสิตของสาขาเอง เพ่ือเปน

แนวทางในการพิจารณาตอไป 

สาขาวิชา

สาธารณสุข 

1) มีการจัดโครงการ 

กิจกรรม และใหบริการแก

นิสิต ครบทุกดาน 

2) มีการเชื่อมโยงกิจกรรม

สงเสริมการเรียนการสอนท่ี

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแก

นิสิตในสาขาอยางเปน

ระบบ 

 1. มีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน เปรียบเทียบ ชอง

ทางการใหบริการท่ีเหมาะสม 

กับคณะของเรา และนําไป

ปรับปรุงและพัฒนาระบบให

ดีย่ิงข้ึน 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

และการผลิต 

1. มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก

คอนขางมาก 

2. มีเครือขายกับชุมชน 

รวมถึงองคกรตางๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

คอนขางมาก 

1. -  

 

1.  - 

 

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา

และคอมพิวเตอร 

1.  มีบุคลากรท่ีมีตําแหนง

ทางวิชาการหลายทาน 

2. งานวิจัยดานพลังงาน

และสิ่งแวดลอม หรือ

พลังงานทดแทนอยูใน

กระแสความนิยมทําใหมี

แหลงทุนสนับสนุนจากท้ัง

ภายในและภายนอก

คอนขางมาก 

3. มีเครือขายกับชุมชน 

1. ยังมีการดําเนินงานวิจัยใน

ระดับสาขาวิชานอย  

 

1. ควรเพ่ิมเครือขาย

งานวิจัยใหมากข้ึนเพ่ือท่ีจะ

สามารถมีความรวมมือ และ

ใชทรัพยากรท่ีสนับสนุน

งานวิจัยท่ีทางสาขาวิชาขาด

แคลน 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

รวมถึงองคกรตางๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

คอนขางมาก  

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดลอม 

1. มีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก

คอนขางมากและมี

หลากหลายในองคความรู 

และมีความสมานสามัคคีสูง 

ประกอบกับมีแหลงทุน

สนับสนุนจากทั้งภายใน

และภายนอกคอนขางมาก 

งานวิจัยอยูในบริบทของ

ชุมชน 

2. มีเครือขายกับชุมชน 

รวมถึงองคกรตางๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

คอนขางมาก มีผูนําท่ีมี

วิสัยทัศนกวางไกล 

3. มีระบบจัดเก็บขอมูล

ทางดานงานวิจัยอยางเปน

ระบบ 

1. คณาจารยในสาขายังขาด

การบูรณาการองคความรู

เพ่ือดําเนินการวิจัยเชิงบูรณา

การรวมกับสาขาวิชาอื่นๆ 

ภายในคณะฯ 

1. ควรใชเครือขาย

ระหวางอาจารยประจําท่ี

ปฏิบัติหนาที่และอาจารยท่ี

ลาศึกษาตอใหเปน

ประโยชน และควรสงเสริม

ใหคณาจารยปรับปรุงตอ

ยอดงานวิจัยจากโครงงาน

ของนสิิต 

 

สาขาวิชา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. เปนสาขาท่ีมีหลักสูตร

สอดคลองในระดับวิทยาเขต 

คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บุคลากรมีความสมาน

สามัคคีดี มีเครือขายกับ

ชุมชน รวมถึงองคกรตางๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

คอนขางมาก 

 

1. งานวิจัยดาน

เทคโนโลยีดานสารสนเทศ

มีนอย 

 

1. ควรมีนโยบายเชิงรุก

ในการชวยบุคลากรในดาน

ทุนวิจัย และสงเสริมให

บุคลากรมีเครือขายกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือเปนท่ีรูจัก และ

สามารถเขาถึงแหลงทุนวิจัย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได อาจจะเปนตางประเทศ 

หรือประเทศขางเคียงก็ได 

2. ควรใชเครือขาย
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ระหวางอาจารยประจําท่ี

ปฏิบัติหนาที่และอาจารยท่ี

ลาศึกษาตอใหเปน

ประโยชน และควรสงเสริม

ใหคณาจารยปรับปรุงตอ

ยอดงานวิจัยจากโครงงาน

ของนิสิต 

สาขาวิชา

สาธารณสุข 

1. มีบุคลากรรุนใหม ไฟ

แรง งานวิจัยดาน

สาธารณสุขกําลังเปนท่ี

สนใจทั้งจากภาครัฐและ

เอกชน 

2. มีเครือขายกับชุมชน 

รวมถึงองคกรตางๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

คอนขางมาก 

1.  มีจํานวนบุคลากร

นอย เปนสาขาใหมการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอยัง

ไมเรียบรอยท้ัง 4 ชั้นป  ทํา

ใหอาจารยมีเวลาทําวิจัย 

1. ควรเปดรับเจาหนาท่ี

วิชาการดานสาธารณสุขและ

อาจารยเพ่ิมเติม เพ่ือชวยลด

ภาระงานสวน กลางและลด

ภาระงานสอนลงทําใหมีเวลา

ในการทําวิจัยและหาแหลง

ทุนวิจัยมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

และการผลิต 

1. มีการจัดโครงสราง

หนวยงานเพ่ือเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนอยางเปน

ระบบ 

2. มีการเชื่อมโยงการ

บริการทางวิชาการ กับการ

เรียน การสอน การวิจัย  

3. สามารถบูรณาการงาน

บริการวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอน และการ

วิจัยอยางเปนรูปธรรม 

1.  - 

 

1. ควรเขียนระบบงาน 

SSR ใหชัดเจน อธิบาย

โครงการหรือกิจกรมนั้นตาม

โจทย เกณมาตรฐานอยางไร 

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา

และคอมพิวเตอร 

1.  มีการจัดโครงสราง

หนวยงานเพ่ือเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนอยางเปน

ระบบ 

1. ยังมีโครงการบริการ

วิชาการท่ีเชื่อมโยงกับชุมชน

ภายนอกนอย 

2. ขาดการเชื่อมโยงการ

1.  สาขาวิชาฯ ควร

ผลักดันการบริการวิชาการให

มากข้ึน  

2. ทางสาขาวิชาควรมี
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

บริการทางวิชาการกับการ

วิจัยและตอยอดไปสู

ประโยชนแกสังคม  

3. ขาดการสํารวจความ

ตองการของหนวยงาน

ภายนอก   

แผนเพิ่มโครงการบริการ

สังคมที่เปนประโยชน 

 

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดลอม 

1. มีบุคลากรที่มี

ความสามารถ และความ

เชียวชาญตลอดจนความ

พรอมในการใหบริการ

วิชาการ แกชุมชนและ

สังคม ทั้งบุคลากรใน

สาขาวิชายังเปนท่ียอมรับ

จากสังคมภายนอกดวย 

2. มีการจัดโครงสราง

หนวยงานเพ่ือเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนอยางเปน

ระบบ 

3. มีการเชื่อมโยงการ

บริการทางวิชาการ กับการ

เรียน การสอน การวิจัย  

4. สามารถบูรณาการงาน

บริการวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอน และการ

วิจัยอยางเปนรูปธรรม 

 1. ควรเขียนระบบงาน 

SSR ใหชัดเจน อธิบาย

โครงการหรือกิจกรมนั้นตาม

โจทย เกณฑมาตรฐาน

อยางไร 

 

สาขาวิชา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีการจัดโครงสราง

หนวยงานเพ่ือเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนอยางเปน

ระบบ  

1. อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

สาขาวิชา ที่ปฏิบัติงาน มี

จํานวนนอย และสวนหนึ่งมี

ภาระงานในการจัดเตรียม

เปดหลักสูตรใหม ทําใหไม

สามารถดําเนินงานบริการ

วิชาการได สาขาวิชาฯ จึง

1. สาขาวิชาควรจัดสรร

ภาระหนาท่ีของบุคลากร 

ใหชัดเจนและครบทุกสวน

งาน เพ่ือใหรองรับการ

ตรวจประเมิน ในปถัดไป 

และเพื่อใหครบตามภารกิจ 

4 ดาน ของมหาวิทยาลัย 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ไมมีผลงานบริการวิชาการ 

2. ขาดการเชื่อมโยงการ

บริการทางวิชาการกับการ

วิ จั ย แ ล ะ ต อ ย อ ด ไ ป สู

ประโยชนแกสังคม  

3. ขาดการสํารวจความ

ต อ งการของหน วยง าน

ภายนอก  

   

2. สาขาวิชาควรระบุ

แนวทาง และระบบกลไก 

รวมท้ังกระบวนการในการ

ดําเนินงานบริการวิชาการ

ใหชัดเจน เพ่ือเปนแนวทาง

ในการดําเนนิงานในปถัดไป 

3. สาขาวิชาฯ ควร

ผลักดันการบริการวิชาการ

ใหมากข้ึน 

สาขาวิชา

สาธารณสุข 

1. บุคลากรสาขาวิชา

มีความพรอมในการ

ใหบริการวิชาการแก

ชุมชนและสังคมภายนอก 

โดยเปนผูมีความสามารถ

ในการตอบสนองตอ

ความตองการของ

ภายนอก 

2. มีการจัดโครงสราง

หนวยงานเพ่ือเปนกลไก

ในการขับเคลื่อนอยาง

เปนระบบ  

1. ขาดการเชื่อมโยงการ

บริการทางวิชาการกับ

การวิจัยและตอยอดไปสู

ประโยชนแกสังคม  

2. ขาดการสํารวจความ

ตองการของหนวยงาน

ภายนอก  

   

1. ควรจัดรวบรวมการ

ดําเนินงานโครงการเปน

เอกสารและหลักฐาน

ชัดเจนเพ่ือเปนประโยชน

ตอการประกันคุณภาพใน

ปถัดไป 

2. สาขาวิชาฯ ควร

ผลักดันการบริการ

วิชาการใหมากข้ึน  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเมินในภาพรวม ระดับคณะฯ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ประเมินในภาพรวม ระดับคณะฯ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ประเมินในภาพรวม ระดับคณะฯ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ประเมินในภาพรวม ระดับคณะฯ 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

บทท่ี 4  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ตามรอบป

การศึกษา 2553 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 นั้น คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ (สปค.01) และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา                

ปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 15 โครงการ และไดดําเนินการตามแผนพัฒนา               

ปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 15 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ - กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ - กิจกรรม   

  รายละเอียดดังนี ้
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร. 

รายงาน ณ วันที ่14 ตุลาคม 2554 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

คณาจารยมีคุณวุฒิ

ประดับปริญญาเอก

คอนขางนอย และมี

ตําแหนงทางวิชาการ

นอยมาก 

คณะควรเรงรัดการ

พัฒนาคณาจารยใหมี

คุณวุฒิและตําแหนงทาง

วิชาการเพ่ิมขึ้นตาม

แผนพัฒนาคณาจารย ซึ่ง

ไดดําเนินการมาแลว

อยางตอเน่ือง 

คณาจารยมีคุณวุฒิ

ประดับปริญญาเอก

คอนขางนอย และมี

ตําแหนงทางวิชาการ

นอยมาก 

- สงเสริมการขอตําแหนงทาง

วิชาการ  

- สงเสริมการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก  

- โครงการสัมมนาการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ  

- บรรยายพิเศษเรื่องการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

- จัดทําแผนการแรงรัดและ

พัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 

- จัดทําแผนการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก 

-  1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานวิชาการ+งาน

นโยบายและแผน 

บุคลากรสายสนับสนุน

ในหองปฏิบัติการมี

จํานวนคอนขางนอยเมื่อ

เทียบกับจํานวนนิสิต 

คณะควรจัดสรรจํานวน

บุคลากรสายสนับสนุนใน

หองปฏิบัติการให

เหมาะสมกับจํานวนนิสิต 

- จํานวนบุคลากรใน

หองปฏิบัติการ มีจํานวน

นอยกวาจํานวนนิสิต 

เน่ืองจากมีการพัฒนา

หลักสูตร  

-ขออัตรากําลังเพ่ิมเติม -ทดแทนโดยนิสิตชวยงาน 

-ขออัตรากําลังเพ่ิม 

-การจางนิสิตชวยงาน ใน

หองปฏิบัติการตาง  ๆ 

- ขออนุมัติอัตรากําลังใน

สวนที่ยังไมเหมาะสม 

- 100,000 

(บาท/คน-จางใหม) 

- 200,000 (บาท/

ปงบประมาณ-นิสิต

ชวยงาน) 

 1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 สาขาวิชา+ 

งานนโยบายและแผน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

นิสิตใหมมีพ้ืนฐานวิชา

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรไมเพียงพอ

สงผลตอการจบ

การศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

คณะควรจัดโครงการ

เตรียมความพรอมให

นิสิตใหมเพ่ือใหมีพ้ืนฐาน

เพียงพอ โดยกําหนดตัว

บงชี้ของโครงการให

ชัดเจน และมีการ

ประเมินผลสําเร็จของ

โครงการอยางเปน

รูปธรรม 

นิสิตใหมมีพ้ืนฐานวิชา

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรไมเพียงพอ

สงผลตอการจบ

การศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดโดย

คณะไดมีโครงการผูชวย

สอนเพ่ือแกไขปญหา

ดังกลาว 

- จัดหานิสิตรุนพ่ีเปนผูชวย

สอนเพ่ือสอนเสริมใหกับนิสิต

ที่พ้ืนฐานนอยหรือไมเขาใจใน

เน้ือหา  

- จัดโครงการปรับความรู

พ้ืนฐานนิสิตใหม  

- โครงการผูชวยสอน 

- โครงการปรับความรูพ้ืนฐาน

นิสิต 

- นิสิตรุนพ่ีสอนเสริมใหกับ

นิสิตที่พ้ืนฐานนอยหรือไม

เขาใจในเน้ือหา 

- โครงการปรับความรู

พ้ืนฐานนิสิต 

- 50000 บาท/ 

โครงการ TA 

- โครงการปรับ

พ้ืนฐาน ประมาณ 1 

ลานบาท/โครงการ

พัฒนาวิชาการ 

 1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานวิชาการ+ 

PH 

รอยละของอาจารย

คุณวุฒิปริญญาเอกมี

เพียง 20.44 % 

ควรสนับสนุนและ

ผลักดันใหอาจารยศึกษา

ตอระดับปริญญาเอกให

มากยิ่งขึ้น 

รอยละของอาจารย

คุณวุฒิปริญญาเอกมี

เพียง 20.44 % 

จัดทําแผนการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก 

จัดทําแผนการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก 

จัดทําแผนการศึกษาตอใน

ระดับปรญิญาเอก 

-  1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

การใชระบบสื่อการเรียน

การสอนออนไลน (E –

Learning) ยังไมบรรลุ

เปาหมาย (50 % ของ

รายวิชาที่เปดสอน

ทั้งหมด) 

คณะควรวิเคราะหสาเหตุ

ที่ทําใหคณาจารยลดการ

ใชระบบ E –Learning 

ลง ซึ่งอาจสงผลกระทบ

ตอรูปแบบการเรียนการ

สอนที่เพ่ิมเปนสําคัญและ

มีผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนิสิต ซึ่ง

คณะอาจตองปรับปรุง

แผนพัฒนาในสวนน้ี 

ในปการศึกษา 2554 

จํานวนวิชาที่เปดสอนมี

จํานวนมากขึ้นเน่ืองจาก

มีหลักสูตรที่เปดใหมคือ

เคมีประยุกตและ

สาธารณสุขศาสตร สอน

โดยอาจารยใหม จึงทําให

การใชระบบสื่อการเรียน

การสอนออนไลน (E –

Learning) ยังไมบรรลุ

เปาหมาย (50 % ของ

รายวิชาที่เปดสอน

ทั้งหมด) (วิชาการ) 

- สงเสริม ผลักดัน ใหอาจารย

ใชสื่อการเรียนการสอนออน

ไลท - นํา การจัดทําระบบสื่อ

การเรียนการสอนออนไลท 

บรรจุเปนสวนหน่ึงในการ

ประเมินภาระงานสอนของ 

อาจารย  

- โครงการสัมมนาการใช

ระบบสื่อการเรียนการสอน

ออนไลน(วิชาการ)- ติดตาม 

การจัดทํา (E –Learning) ทุก

ภาคการศึกษา 

- สัมมนาการใชระบบสื่อการ

เรียนการสอนออนไลน- ให

ความรูเกี่ยวกับการใชระบบ

สื่อการเรียนการสอนออน

ไลท(E –Learning) 

-  1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานวิชาการ+ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  คณะควรทบทวนทํา

ความเขาใจในเรื่องการ

ถายทอดผลการเรียนรูที่

กําหนดในรายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่ง

จะเริ่มใชในปการศึกษา 

2555 เพ่ือใหคณะ

สามารถประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร

และคุณภาพของบัณฑิต

ไดชัดเจนกวาน้ี 

คณะไดมีกิจกรรม

สงเสริมความเขาใจใน

เร่ืองการถายทอดผลการ

เรียนรูที่กําหนดใน

รายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) ซึ่งจะเร่ิมใชในป

การศึกษา 2555 เพ่ือให

คณะสามารถประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร

และคุณภาพของบัณฑิต  

สงเสริมความเขาใจในเรื่อง

การถายทอดผลการเรียนรูที่

กําหนดในรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) ซึ่งจะเริ่มใช

ในปการศึกษา 2555 เพ่ือให

คณะสามารถประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรและ

คุณภาพของบัณฑิต  

-โครงการสัมมนา มคอ.3-

มคอ.7 

สัมมนา มคอ.3-มคอ.7 -  1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

จํานวนผลงานวิจัยยังไม

สอดคลองกับจํานวน

อาจารยประจําหรือ

นักวิจัยของคณะ ยังมี

อาจารยบางสวนในทุก

สาขาวิชาที่ยังไมมี

ผลงานวิจัย 

ควรเขียนระบุเกี่ยวกับ

การนํางานวิจัยของ

อาจารยที่นํามาใชในการ

เรียนการสอนลงใน

แผนการสอนดวย 

คณะยังไมมีการวิเคราะห 

และทําการเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวาง

ผลงานวิจัยกับการเรียน

การสอน   

- ในการขอทุนวิจัย

โครงการวิจัยระบุประโยชนที่

ไดรับจากการทําการวิจัย

ดังกลาววามีประโยชนตอการ

เรียนการสอน หรือในรายวิชา

สอนที่ตนเองรับผิดชอบ

อยางไร  

- ในแผนการสอน ในรายวิชา

ที่รับผิดชอบ ใหระบุเกี่ยวกับ

ผลงานวิจัยที่ไดทําวาเกิด

ประโยชนตอภาระงานสอน

ของตนอยางไร  

- - จัดทําแบบฟอรม แผนการ

สอน เพ่ิมหัวของานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการเรียนการ

สอน(วิชาการ) 

- แบบฟอรมหนังสือรับรอง

การนําความรูไปใชประโยชน

(วิจัย) 

   1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 วิชาการ+ 

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

  ควรกําหนดสัดสวนการ

ทําวิจัยใหสอดคลองกับ

จํานวนอาจารยประจํา 

หรือกําหนดมาตรการ

กระตุนใหอาจารยผลิตผล

งานวิจัยใหมากขึ้น 

ป 2553 คณะฯ มี

ผลงานวิจัยจํานวน 31 

เร่ือง แตพบการนํา

ผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน เพียง 8 เร่ือง 

เมื่อเทียบกับจํานวน

บุคลากร แลวพบวา ยัง

อยูในสัดสวนท่ี นอย 

- สนับสนุนให บุคลากรทํางาน

วิจัย ที่เกิดประโยชนซตอ

ชุมชน และนิสิต อยางเห็นได

ชัด - ผลักดันให บุคลากร

ทํางานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น  

- ทําความเขาใจกับบุคลากร

วิจัย เกี่ยวกับความสําคัญใน

การดําเนินการวิจัย เพ่ือให

เกิดประโยชนตอชุมชน  

- ทําแบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน เปนเอกสารแนบ

การขอทุนสนับสนุนการวิจัย  

   1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

คณะควรมีการสงเสริม

ใหอาจารยใหบริการ

วิชาการแกสังคมอยาง

ตอเน่ือง การบริการ

วิชาการแกสังคมของ

คณะ เนนใหบริการตาม

ความถนัดในแตละ

สาขาวิชาซึ่งยังไมชัดเจน

วาสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม

เพียงใด 

ควรมีการสํารวจความ

ตองการทั้งในระดับ

ทองถิ่นและระดับชาติ 

เพ่ือจัดทําแผนการบริการ

วิชาการใหสอดคลองกับ

ความถนัดและความ

ตองการของสังคมให

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

คณะฯ มีการจัดโครงการ

บริการวิชาการ ดาน

ตางๆ โดยใชความถนัด 

และชํานาญการของ

บุคลากร ถายทอดสู

ชุมชน  

ทําการวิเคราะหความตองการ

ของชุมชน ในการพัฒนา

ความรู ความสามารถ  

โครงการจัดทําแผนการบริการ

วิชาการแกสังคม 

จัดทําแบบสอบถามความ

ตองการรับบริการจาก คน

ในชุมชน คนในทองถิ่น  

   1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

ยังไมพบการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑที่

กําหนดลวงหนา 

ควรกําหนดหลักเกณฑ

การประเมินตนเองไว

ต้ังแตเริ่มตนปการศึกษา 

และทําการประเมิน

ตนเองตอนสิ้นสุดป

การศึกษา 

คณะฯ มีการประเมิน

ผูบริหารคณะฯ จาก

บุคลากรภายในคณะ   

ดําเนินการประเมินตนเองของ

ผูบริหาร ภายในคณะฯ  

จัดทําแผนการดําเนินงาน การ

ประเมินผูบริหารคณะฯ โดย

ผูบริหารประเมินตนเอง และ

ใหบุคลากร ประเมิน ผูบริหาร 

ดําเนินงาน การประเมิน

ผูบริหารคณะฯ โดยผูบริหาร

ประเมินตนเอง และให

บุคลากร ประเมิน ผูบริหาร 

   1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานประกันคุณภาพ 

ไมพบการกําหนด

ประเด็นการจัดการ

ความรูจากทักษะที่ได

จากการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสนับสนุน 

ควรกําหนดประเด็นการ

จัดการความรูจากทักษะ

ที่ไดจากการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสาย

สนับสนุนดวย 

คณะฯ มีการถายทอด

งานระหวางบุคลากร 

โดยการมอบหมายงาน 

อีกท้ังมีการทําบันทึก

ฉบับยอ สําหรับเปนแนว

ทางการปฏิบัติงาน 

ระหวางรุน สูรุน 

ดําเนินการ จัดทําคูมือ

ประกอบการดําเนินงาน ของ

ตนเอง ของสายสนับสนุน 

โครงการจัดทําคูมือการ

ดําเนินงาน  

-จัดทําคูมือการดําเนินงาน 

ดานตางๆ (คูมือเดินทางไป

ราชการ, คูมือการลาศึกษา

ตอ, คูมือการจัดทําโครงการ, 

คูมือกันขออนุมัติเงินวิจัย 

ฯลฯ) 

   1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานบริหารและธุรการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนใน

หองปฏิบัติการคอนขาง

นอยเมื่อเทียบกับจํานวน

นิสิตที่เพ่ิมขึ้น 

ควรพิจารณาจํานวน

บุคลากรสนับสนุน

หองปฏิบัติการให

สอดคลองกับภาระงานที่

เพ่ิมขึ้น และพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนตาม

สมควรหากตองมีการ

ทํางานนอกเวลาราชการ

เปนประจํา 

คณะฯ มีจํานวนนิสิตเพ่ิม

มากขึ้น เน่ืองจากมี

หลักสูตรในการดูแลมาก

ขึ้น อีกทั้งหองปฏิบัติการ

มีจํานวนจํากัด ทําให

บุคลากรสายสนับสนุนมี

โหลดภาระงานมาก 

เน่ืองจาก ตองแบงกลุม

นักเรียน ออกเปนหลาย

หมู เน่ืองจากอุปกรณใน

หองปฏิบัติการมีไม

เพียงพอ หากใหนิสิต

เรียนพรอมกันทั้งหมด  

-วิเคราะหอัตรากําลัง และ

สัดสวน จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุน ตอจํานวนนิสิต ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

โหลดภาระงานที่บุคลากร

ไดรับในปจจุบัน 

-วิเคราะหอัตรากําลัง และ

สัดสวน จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุน ตอจํานวนนิสิต ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

โหลดภาระงานที่บุคลากร

ไดรับในปจจุบัน 

-ดําเนินการวิเคราะห

อัตรากําลัง และสัดสวน 

จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุน ตอจํานวนนิสิต ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

โหลดภาระงานที่บุคลากร

ไดรับในปจจุบัน 

   1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 สาขาวิชา+งานนโยบาย

และแผน 

ไมพบการประเมินความ

พึงพอใจของระบบ

สารสนเทศ 

ควรมีการกําหนดใหมีการ

ประเมินความพึงพอใจ

ระบบสารสนเทศไวดวย 

รวมถึงการนําขอคิดเห็น

จากการประเมินมา

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศตอไป 

คณะฯ มีการจัดทําระบบ

สารสนเทศสําหรับ

บุคลากร และนิสิต 

เพ่ือใหเกิดการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

-ทําระบบวิเคราะหความพึง

พอใจของระบบ โดยให

ผูใชงานเปนผูประเมิน โดย

เพ่ิม  

- -สราง pop up ในหนา 

web คณะ หรือ สราง

ชองทางสื่อสาร กับผูใช

ระบบสําหรับวิเคราะหความ

พึงพอใจ  

   1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

ควรจัดสรรงบประมาณ

เงินรายไดยังไม

สอดคลองกับแผนปฏิบัติ

งาน 

ควรมีการจัดสัดสวน

งบประมาณเงินรายไดที่

สอดคลองกับจํานวนนิสิต 

โดยเนนการประมาณ

การงบประมาณที่

เหมาะสม หรือใกลเคียง

กับความเปนจริง 

คณะฯ มีการจัดสรร

งบประมาณเงินรายได 

ตามสาขา และงานเสนอ

โครงการกิจกรรมมา โดย

พ้ืนฐานของสภาพ

กิจกรรม และจํานวนผู

รวมโครงการ  

- วิเคราะหสัดสวนการจัดสรร

งบประมาณ และ มอบหมาย

ใหผูขออนุมัติงบประมาณทํา

รางโครงการเพ่ือเสนอขอ

งบประมาณ ประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับ

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร  

- โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํา

กรอบการดําเนินงานเพ่ือ

รองรับการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2555 

และระดมความคิดเห็น 

วิเคราะห SWOT เพ่ือทบทวน

แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 

และแผนปฏิบัติการคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร   

- จัดโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา

กรอบการดําเนินงานเพ่ือ

รองรับการใชจาย

งบประมาณ ประจําป

งบประมาณ 2555 และ

ระดมความคิดเห็น วิเคราะห 

SWOT เพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 

และแผนปฏิบัติการคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร   

   1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานนโยบายและแผน 

ตามที่คณะให

ความสําคัญกับการสราง

เครือขายประกัน

คุณภาพทั้งกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกน้ัน

สามารถพัฒนากิจกรรม

เครือขายใหมีความ

ชัดเจนและมีเปาหมาย

มากขึ้น 

ในมุมมองดานเครือขาย

ประกันคุณภาพนิสิต 

คณะควรจัดทําแผนงาน

กิจกรรมเครือขายประกัน

คุณภาพเพ่ิมขึ้น เชน การ

เนนสรางความตระหนัก

ใหแกนิสิตที่มีตอการจัด

กิจกรรม เปนตน 

สามารถดําเนินการได

ต้ังแตเริ่มตนปการศึกษา  

จัดทําแผนงานกิจกรรม

เครือขายประกันคุณภาพ  

โครงการสรางเครือขายงาน

ประกันคุณภาพสําหรับ

หนวยงานภายใน ภายนอก 

และระดับนิสิต  

จัดใหมีการใหความรูในงาน

ประกันคุณภาพเพ่ือใชใน

กิจกรรมของนิสิต และสราง

เครือขายกับหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอก  

ใชรวมกับวิทยาเขต  1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55 งานประกันคุณภาพ 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร. 

รายงาน ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2555 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

คณาจารยมีคุณวุฒิ

ประดับปริญญาเอก

คอนขางนอย และมี

ตําแหนงทางวิชาการ

นอยมาก 

คณะควรเรงรัดการพัฒนา

คณาจารยใหมีคุณวุฒิและ

ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น

ตามแผนพัฒนาคณาจารย 

ซึ่งไดดําเนินการมาแลวอยาง

ตอเน่ือง 

- สงเสริมการขอตําแหนง

ทางวิชาการ  

- สงเสริมการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก  

- โครงการสัมมนาการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ  

1.จํานวนผูที่ไดตําแหนง

วิชาการในระดับผูชวย

ศาสตราจารย  

2.แผนการแรงรัดและพัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการ  

3.แผนการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก  

อาจารย 6  คน  เขารวม

โครงการ  และสามารถสง

เอกสารตําราครบทุกคน   

อาจารย 3  ทานยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

เรียบรอยแลว 

60,000  บาท งานวิชาการ+งาน

นโยบายและแผน 

บุคลากรสายสนับสนุน

ในหองปฏิบัติการมี

จํานวนคอนขางนอยเมื่อ

เทียบกับจํานวนนิสิต 

คณะควรจัดสรรจํานวน

บุคลากรสายสนับสนุนใน

หองปฏิบัติการใหเหมาะสม

กับจํานวนนิสิต 

-ขออัตรากําลังเพ่ิมเติม -ทดแทนโดยนิสิตชวยงาน 

-ขออัตรากําลังเพ่ิม 

-จํานวนบุคลากรใน

หองปฏิบัติการเพ่ิมขึ้น 

-สัดสวนบุคลากรใน

หองปฏิบัติการตอจํานวน

นิสิต 

- ไดอัตรากําลังบุคลากรสาย

สนับสนุนในหองปฏิบัติการ 

ขออนุมัติอัตรากําลัง

นักวิทยาศาสตร จํานวน 2 

อัตรา 

ไดรับการอนุมัติจํานวน 1 

อัตรา คือ นักวิทยาศาสตร

เคมี นางสาวอรพรรณ 

อินทรรักษา 

 สาขาวิชา+ 

งานนโยบายและ

แผน 

นิสิตใหมมีพ้ืนฐานวิชา

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรไมเพียงพอ

สงผลตอการจบ

การศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

คณะควรจัดโครงการเตรียม

ความพรอมใหนิสิตใหม

เพ่ือใหมีพ้ืนฐานเพียงพอ 

โดยกําหนดตัวบงชี้ของ

โครงการใหชัดเจน และมี

การประเมินผลสําเร็จของ

- จัดหานิสิตรุนพ่ีเปนผูชวย

สอนเพ่ือสอนเสริมใหกับ

นิสิตที่พ้ืนฐานนอยหรือไม

เขาใจในเน้ือหา - จัด

โครงการปรับความรูพ้ืนฐาน

นิสิตใหม  

- โครงการผูชวยสอน- 

โครงการปรับความรูพ้ืนฐาน

นิสิต 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ตามกําหนด2.คะแนน

ทดสอบหลังเรียนของนิสิต

ผูเขารวมโครงการ เพ่ิมขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนน

สอบกอนเรียนของนิสิต3.

นิสิตที่เขารวมโครงการมี

ความรูเพ่ิมมากขึ้นที่จากการ

สอบครั้งแรกและคร้ังที่ 2  มี

ความแตกตางกัน 

- ความพึงพอใจของนิสิตที่

เขารวมโครงการผูชวยสอน 

คิดเปนรอยละ 84.24 อยูใน

ระดับ ดีมาก 

50,000 บาท งานวิชาการ+PH 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

โครงการอยางเปนรูปธรรม ความพึงพอใจของนิสิต

ผูเขารวมโครงการ 

รอยละของอาจารย

คุณวุฒิปริญญาเอกมี

เพียง 20.44 % 

ควรสนับสนุนและผลักดันให

อาจารยศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกใหมากยิ่งขึ้น 

จัดทําแผนการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก 

จัดทําแผนการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก 

-แผนการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก  

รอยละของอาจารยคุณวุฒิ

ปริญญาเอก  

ผูลาศึกษาตอกลับเขามา

ปฎิบัติราชการและคาดวา

จะสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกจํานวน  16  

คนและอยูระหวางการลา

ศึกษษตอปริญญาเอกอีก

จํานวน  20  คน 

 

จํานวนอาจารยที่สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก  

36  คน  

กองทุนรายไดมก.

ฉกส.และเงินรายได

ของคณะ 

งานวิชาการ 

การใชระบบสื่อการเรียน

การสอนออนไลน (E –

Learning) ยังไมบรรลุ

เปาหมาย (50 % ของ

รายวิชาที่เปดสอน

ทั้งหมด) 

คณะควรวิเคราะหสาเหตุที่

ทําใหคณาจารยลดการใช

ระบบ E –Learning ลง ซึ่ง

อาจสงผลกระทบตอรูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีเพ่ิมเปน

สําคัญและมีผลตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นิสิต ซึ่งคณะอาจตอง

ปรับปรุงแผนพัฒนาในสวนน้ี 

- สงเสริม ผลักดัน ให

อาจารยใชสื่อการเรียนการ

สอนออนไลท  

- นํา การจัดทําระบบสื่อการ

เรียนการสอนออนไลท 

บรรจุเปนสวนหน่ึงในการ

ประเมินภาระงานสอนของ 

อาจารย  

 

 

- โครงการสัมมนาการใช

ระบบสื่อการเรียนการสอน

ออนไลน(วิชาการ) 

- ติดตาม การจัดทํา (E –

Learning) ทุกภาคการศึกษา 

- รอยละของการใชระบบสื่อ

การเรียนการสอนออนไลนที่

บรรลุเปาหมาย  

- สัดสวนการใชระบบสื่อการ

เรียนการสอนออนไลท มี

มากกวารอยละ 75  

- - - งานวิชาการ+ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  คณะควรทบทวนทําความ

เขาใจในเรื่องการถายทอดผล

การเรียนรูที่กําหนดใน

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.

3) ซึ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา 

2555 เพื่อใหคณะสามารถ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตรและคุณภาพของ

บัณฑิตไดชัดเจนกวานี ้

 

สงเสริมความเขาใจในเรื่อง

การถายทอดผลการเรียนรูที่

กําหนดในรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) ซึ่งจะเริ่ม

ใชในปการศึกษา 2555 

เพ่ือใหคณะสามารถประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรและ

คุณภาพของบัณฑิต  

-โครงการสัมมนา มคอ.3-

มคอ.7 

ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ   

อาจารยใหความสนใจเขา

รวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก  

และอาจารยทุกทานเขาใจ

ในระบบการจัดทํามคอ.3 – 

มคอ.7 

รอยละ 80 18,860  บาท งานวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

จํานวนผลงานวิจัยยังไม

สอดคลองกับจํานวน

อาจารยประจําหรือ

นักวิจัยของคณะ ยังมี

อาจารยบางสวนในทุก

สาขาวิชาที่ยังไมมี

ผลงานวิจัย 

ควรเขียนระบุเกี่ยวกับการ

นํางานวิจัยของอาจารยที่

นํามาใชในการเรียนการสอน

ลงในแผนการสอนดวย 

- ในการขอทุนวิจัย

โครงการวิจัยระบุประโยชน

ที่ไดรับจากการทําการวิจัย

ดังกลาววามีประโยชนตอ

การเรียนการสอน หรือใน

รายวิชาสอนที่ตนเอง

รับผิดชอบอยางไร - ใน

แผนการสอน ในรายวิชาที่

รับผิดชอบ ใหระบุเกี่ยวกับ

ผลงานวิจัยที่ไดทําวาเกิด

ประโยชนตอภาระงานสอน

ของตนอยางไร  

- แบบฟอรม แผนการสอน

(ใหม) ที่มีสาระสําคัญ

เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ

(วิชาการ)- แบบฟอรม

หนังสือรับรองการนําความรู

ไปใชประโยชน(วิจัย) 

อาจารยจัดทําแผนการสอน

ในรูปแบบมคอ.3  ซึ่งมี

รายละเอียดเพ่ิมมากขึ้น 

อาจารยจัดทําแผนการสอน

ในรูปแบบมคอ.3  ซึ่งมี

รายละเอียดเพ่ิมมากขึ้น 

อาจารยจัดทํา

แผนการสอนใน

รูปแบบมคอ.3  ซึ่งมี

รายละเอียดเพ่ิม

มากขึ้น 

วิชาการ+งานวิจัย

และบริการวิชาการ 

  ควรกําหนดสัดสวนการทํา

วิจัยใหสอดคลองกับจํานวน

อาจารยประจํา หรือกําหนด

มาตรการกระตุนใหอาจารย

ผลิตผลงานวิจัยใหมากขึ้น 

- สนับสนุนให บุคลากร

ทํางานวิจัย ที่เกิดประโย

ชนซตอชุมชน และนิสิต 

อยางเห็นไดชัด  

- ผลักดันให บุคลากรทํางาน

วิจัยเพ่ิมมากขึ้น  

- ทําความเขาใจกับบุคลากร

วิจัย เกี่ยวกับความสําคัญใน

การดําเนินการวิจัย เพ่ือใหเกิด

ประโยชนตอชุมชน  

 ไดแบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชนจากงานวิจัยที่

ดําเนินการ 

ประชาสัมพันธและเผยแพร

ขาวสารทุนวิจัยและงานวิจัย

ตางๆ แกบุคลากรทั้งทาง e-

mail ของบุคลากร เว็บไซต

ของคณะฯ เว็บไซตงานวิจัย

ของคณะฯ และโครงการ

ประชุมบุคลากรคณะฯ 

90% - งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

คณะควรมีการสงเสริม

ใหอาจารยใหบริการ

วิชาการแกสังคมอยาง

ตอเน่ือง การบริการ

วิชาการแกสังคมของ

คณะ เนนใหบริการตาม

ความถนัดในแตละ

สาขาวิชาซึ่งยังไมชัดเจน

วาสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม

เพียงใด 

ควรมีการสํารวจความ

ตองการทั้งในระดับทองถิ่น

และระดับชาต ิเพ่ือจัดทํา

แผนการบริการวิชาการให

สอดคลองกับความถนัดและ

ความตองการของสังคมให

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ทําการวิเคราะหความ

ตองการของชุมชน ในการ

พัฒนาความรู ความสามารถ  

โครงการจัดทําแผนการบริการ

วิชาการแกสังคม 

- ไดรายงานสรุปความ

ตองการ การรับบริการของ

ชุมชน เพ่ือเปนแนวทางใน

การจัดโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม ที่ตรงตาม

ความตองการของชุมชน 

-ไดแผนการบริการวิชาการท่ี

สอดคลองกับความถนัดและ

ความตองการของสังคม 

จัดทําแผนงานโครงการ

พัฒนาวิชาการและโครงการ

บริการวิชาการของคณะฯ 

โดยหัวหนาศูนยวิจัยและ

บริการเทคโนโลย ีและ

รวบรวมขอมูลลงในสมุด

บันทึกของชํารวยแจกใน

โครงการอบรมครู

วิทยาศาสตรเมื่อวันที ่2-4 

มิถุนายน พ.ศ.2555 

90% - งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

ยังไมพบการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑที่

กําหนดลวงหนา 

ควรกําหนดหลักเกณฑการ

ประเมินตนเองไวต้ังแต

เริ่มตนปการศึกษา และทํา

การประเมินตนเองตอน

สิ้นสุดปการศึกษา 

ดําเนินการประเมินตนเอง

ของผูบริหาร ภายในคณะฯ  

จัดทําแผนการดําเนินงาน การ

ประเมินผูบริหารคณะฯ โดย

ผูบริหารประเมินตนเอง และ

ใหบุคลากร ประเมิน ผูบริหาร 

ไดรายงานการประเมิน

ตนเองของทีมบริหารงาน

คณะฯ 

ไดรายงานผลการประเมิน

ตนเองของทีมผูบริหารงาน

คณะวว. 

100% - งานประกันคุณภาพ 

ไมพบการกําหนด

ประเด็นการจัดการ

ความรูจากทักษะที่ได

จากการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสนับสนุน 

ควรกําหนดประเด็นการ

จัดการความรูจากทักษะที่ได

จากการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนดวย 

ดําเนินการ จัดทําคูมือ

ประกอบการดําเนินงาน 

ของตนเอง ของสาย

สนับสนุน 

โครงการจัดทําคูมือการ

ดําเนินงาน  

ไดคูมือ ประกอบการ

ดําเนินงาน กิจกรรม ดาน

ตางๆ อยางนอย 5 เลม 

ไดคูมือ 

1.คูมือเดินทางไปราชากร 

2.คูมือจัดทําโครงการ 

3.คูมืองานบุคคล 

4.คูมือการขอทุนสนับสนุน

งานวิจัย 

80% - งานบริหารและ

ธุรการ 

จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนใน

หองปฏิบัติการคอนขาง

นอยเมื่อเทียบกับจํานวน

นิสิตที่เพ่ิมขึ้น 

ควรพิจารณาจํานวน

บุคลากรสนับสนุน

หองปฏิบัติการใหสอดคลอง

กับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น และ

พิจารณากําหนด

คาตอบแทนตามสมควรหาก

ตองมีการทํางานนอกเวลา

ราชการเปนประจํา 

-วิเคราะหอัตรากําลัง และ

สัดสวน จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุน ตอจํานวนนิสิต ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

โหลดภาระงานที่บุคลากร

ไดรับในปจจุบัน 

-วิเคราะหอัตรากําลัง และ

สัดสวน จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุน ตอจํานวนนิสิต ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

โหลดภาระงานที่บุคลากร

ไดรับในปจจุบัน 

- ไดแผนอัตรากําลัง และ

ไดรับอนุมัติอัตรากําลัง เพ่ือ

รองรับการเพ่ิมขึ้นของ

จํานวนนิสิต  

แผนอัตรากําลังสามารถ

วิเคราะหถึงโหลดภาระงาน 

สัดสวนที่เหมาะสม ทําให

ไดรับการอนุมัติอัตรากําลัง

เพ่ิม 

ไดรับการอนุมัติจํานวน 1 

อัตรา คือ นักวิทยาศาสตร

เคมี นางสาวอรพรรณ 

อินทรรักษา 

- สาขาวิชา+ 

งานนโยบายและ

แผน 

ไมพบการประเมินความ

พึงพอใจของระบบ

สารสนเทศ 

ควรมีการกําหนดใหมีการ

ประเมินความพึงพอใจระบบ

สารสนเทศไวดวย รวมถึง

การนําขอคิดเห็นจากการ

ประเมินมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศตอไป 

 

-ทําระบบวิเคราะหความพึง

พอใจของระบบ โดยให

ผูใชงานเปนผูประเมิน โดย

เพ่ิม  

- -รายงานสรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจของระบบ

สารสนเทศ 

- ไดรายงานสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ

ระบบสารสนเทศ 

100% - สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ควรจัดสรรงบประมาณ

เงินรายไดยังไม

สอดคลองกับแผนปฏิบัติ

งาน 

ควรมีการจัดสัดสวน

งบประมาณเงินรายไดที่

สอดคลองกับจํานวนนิสิต 

โดยเนนการประมาณ

- วิเคราะหสัดสวนการ

จัดสรรงบประมาณ และ 

มอบหมายใหผูขออนุมัติ

งบประมาณทํารางโครงการ

- โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา

กรอบการดําเนินงานเพ่ือ

รองรับการใชจายงบประมาณ 

"1.ไดแผนกลยุทธทาง

การเงินคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร 

ประจําป 2554-2557        

สามารถควบคุม ติดตาม 

ตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ ตามแผนกล

ยุทธทางการเงินคณะ

"1.แผนกลยุทธทางการเงิน

คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

ประจําป 2554-2557  (รอย

- งานนโยบายและ

แผน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

การงบประมาณที่เหมาะสม 

หรือใกลเคียงกับความเปน

จริง 

เพ่ือเสนอของบประมาณ 

ประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจเกี่ยวกับ

งบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรร  

ประจําปงบประมาณ 2555 

และระดมความคิดเห็น 

วิเคราะห SWOT เพ่ือทบทวน

แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 

และแผนปฏิบัติการคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร   

2.ไดแผนการใชจายเงิน 

ประจําปงบประมาณ 2555" 

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ซึ่ง

สอดคลองกับประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 

ดาน ตามนโยบายคณบดีคน

ใหมที่ไดรับตําแหนง วันที่ 

27 ธ.ค.2554 

ละ 100) 

2.ไดแผนการใชจายเงิน 

ประจําปงบประมาณ 2555 

(รอยละ 100)" 

ตามที่คณะให

ความสําคัญกับการสราง

เครือขายประกัน

คุณภาพทั้งกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกน้ัน

สามารถพัฒนากิจกรรม

เครือขายใหมีความ

ชัดเจนและมีเปาหมาย

มากขึ้น 

ในมุมมองดานเครือขาย

ประกันคุณภาพนิสิต คณะ

ควรจัดทําแผนงานกิจกรรม

เครือขายประกันคุณภาพ

เพ่ิมขึ้น เชน การเนนสราง

ความตระหนักใหแกนิสิตที่มี

ตอการจัดกิจกรรม เปนตน 

จัดทําแผนงานกิจกรรม

เครือขายประกันคุณภาพ  

โครงการสรางเครือขายงาน

ประกันคุณภาพสําหรับ

หนวยงานภายใน ภายนอก 

และระดับนิสิต  

จํานวนนิสิต และ

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพเขารวมโครงการ  

มีการเขารวมโครงการ

สัมมนาเครือขายผูนํานิสิต 

เพ่ือการประกันคุณภาพครั้ง

ที่ 2 

100% - งานประกันคุณภาพ 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            250 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

บทท่ี 5  

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

 

คณะกรรมการประ เมินคุณภาพภายในประจํ าปการศึกษา 2554 ได รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ตามผล

การดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหวางวันท่ี 5-6 กรกฎาคม 

2555 เพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเปนอยางย่ิง วาผลการประเมินคุณภาพคร้ังนี้ จะเปนประโยชน โดยตรงตอคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร และเกิดประโยชนโดยรวมตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

1. ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ งามเจริญ ประธานคณะกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักด์ิ ยีมิน รองประธานคณะกรรมการ 

3. อาจารยเกรียงไกร พรอมนฤฤทธ์ิ กรรมการ 

4. อาจารยจินตนา ตะยวน กรรมการ 

5. นางสาวเสาวคนธ  ตวนเทศ กรรมการ 

6. นางสาวปทุมวดี  ศรีประทุมวงศ กรรมการและเลขานุการ 

7. นางขวัญชนก หาญมนตรี ผูชวยเลขานุการ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําป

การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมิน

คุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ระหวางวันท่ี 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555                         

โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2554 

(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ อาจารย จํานวน  5 คน 

บุคลากร จํานวน 4 คน และนิสิต จํานวน 14 คน 

  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 9 

องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยจํานวน 24 ตัวบงช้ีโดยผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.41 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ได

คุณภาพระดับดี สําหรับการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่ สกอ. กําหนด 23 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 4.38 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 ไดคุณภาพ

ระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 16  

ตารางที่ 16 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ 

  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 2  

การผลิตบัณฑิต  

2.64 

 

4.00 4.00 4.00 5.00 3.39 3.80 3.61 3.61 3.39 3.55 

องคประกอบท่ี 3  

กิจกรรมการพัฒนา

นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 4 

การวิจัย  

1.75 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 3.92 3.92 1.41 2.66 

องคประกอบท่ี 5 

การบริการทาง

วิชาการแกสังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50 

องคประกอบท่ี 6 

ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            252 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ 

  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

วัฒนธรรม 

องคประกอบท่ี 7 

การบริหารและ

จัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 0.00 0.00 4.75 4.75 0.00 3.80 

องคประกอบท่ี 8 

ระบบและกลไก

การเงินและ

งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 9 

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.20 4.20 4.00 4.00 4.20 4.10 

เฉลี่ยภาพรวม 2.21 4.58 4.56 4.58 5.00 3.13 3.29 4.24 4.20 3.13 3.85 

ผลการประเมิน ตอง

ปรับปรุง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี 

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังนี้ 

 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- คณะมีเครือขายงานวิจัยและงานบริการวิชาการครอบคลุมทั้งหนวยงานภายในและภายนอก ทําให

สามารถหาเงินรายไดจากภายนอกมาใชในการบริหารจัดการไดเพ่ิมขึ้นนอกจากเงินที่ไดรับจัดสรรจากวิทยาเขต 

 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. อาจารยประจํายังมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑคอนขางมาก คณะควรมี

การสงเสริมการเพ่ิมคุณวุฒิและตําแหนงทางวิขาการอยางชัดเจน 

2. อัตราผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง คณะควร

วิเคราะหหาสาเหตุและหามาตรการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือเพิ่มอัตราผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี 
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3. การจัดสรรเงินสําหรับใชในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ ยังไมเปนระบบที่ชัดเจน คณะควร

ประชุมหารือผูเกี่ยวของ โดยอาจนําขอมูล FTES มาใชประกอบการจัดสรรเงินสําหรับใชในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

อุปกรณ  

4. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยยังต่ํากวาเกณฑคอนขางมาก คณะควร

มีแนวทางในการสนับสนุนใหอาจารยเขาสูงานวิจัยมากข้ึน เพ่ือรวมมือกันหาเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 

รวมทั้งตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใหเพ่ิมมากข้ึน  

 

ขอเสนอแนะระดับวิทยาเขต 

1. การจัดตารางเรียนและตารางสอบยังไมเหมาะสม ดังนั้น วิทยาเขตควรกําหนดแนวทางการแกปญหา

ใหเปนรูปธรรม 

2. วิทยาเขตมีจํานวนนิสิตเพ่ิมข้ึน ดังนั้น วิทยาเขตควรมีแนวทางจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

และสิ่งอํานวยความสะดวกทุกดาน เชน หองปฏิบัติการ จํานวนอุปกรณและเคร่ืองมือ จํานวนบุคลากรสนับสนุนท่ี

ดูแลหองปฏิบัติการ จักรยานสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 สถานท่ีจอดรถท่ีมีหลังคา โรงอาหารกลาง  ศูนยหนังสือ ฯลฯ ให

เพียงพอ 

3. ระบบเครือขายสารสนเทศยังไมตอบสนองความตองการของผู ใชงานไดอยางสมบูรณ เคร่ือง

คอมพิวเตอรท่ีใหบริการกับนิสิตไมทันสมัย และไมเพียงพอโดยเฉพาะในหองปฏิบัติการและหอพักนิสิตภายในวิทยา

เขต  ดังนั้น วิทยาเขตควรดําเนินการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศและปรับเปล่ียนคอมพิวเตอรท่ีใหบริการแก

นิสิตใหทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ  

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ดาน 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานครบท้ัง 4 พันธกิจ โดยเฉพาะพันธกิจดานการ

บริการวิชาการแกสังคม ที่สามารถดําเนินงานตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม

ชุมชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะบุคลากรมีความรูความสามารถและมีประสบการณในวิชาชีพสามารถบูรณาการ

งานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีด ี

 - การใหบริการวิชาการแกสังคมซึ่งเปนพันธกิจหนึ่งของคณะนั้น คณะดําเนินการไดอยางเขมแข็งและ

หลากหลายโดยรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกวิทยาเขตไดอยางตอเนื่อง 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2553  พบวา คณะฯ 

มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 15 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 15 กิจกรรม ไมมีกิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินงาน 
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และไมมีกิจกรรมท่ียังไมไดดําเนินงาน  

ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบโดยไดรับ

การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยมาแลว 10 คร้ัง ซึ่งผลการประเมินในคร้ังที่ 10 รอบปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 

พฤษภาคม 2554) ซึ่งตรวจประเมินเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 พบวา มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดของ

มหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.30 อยูในเกณฑดี สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 อยูในเกณฑดี สําหรับการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่ สกอ. 

กําหนด 23 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ไดคุณภาพระดับดี  

คร้ังที่ 11 ในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ตรวจประเมินระหวาง

วันท่ี 5-6 กรกฎาคม 2555 พบวามีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยจํานวน 24 ตัวบงชี้โดยผล

การประเมินตนเอง ไดระดับคะแนน 4.41 อยูในเกณฑดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึง

ประเมินใหคะแนน 4.24  สําหรับการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่ สกอ. กําหนด 23 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.38 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได

คุณภาพระดับดี  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของ

หนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในที่ผานมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

กําหนดการประเมินฯคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 09.00-10.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหารและบุคลากร 

                                          - แนะนําคณะกรรมการฯ /แจงวัตถุประสงคการประเมินฯ 

                                          - รายงานผลการดําเนินงานและผลประเมินตนเองของคณะ 

                                          (รับประทานอาหารวางในหอง) 

เวลา 10.30-11.30 น.  สัมภาษณคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ 

เวลา 11.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเย่ียมชมหนวยงาน 

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-14.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณผูเกี่ยวของ 

                                - กลุมนิสิตคละชั้นป  สาขาละ 2คน /สโมสรนิสิตคณะ 2 คน 

                                         - กลุมอาจารย 

                                         - กลุมบุคลากรสนับสนุน สาขาละ 1-2 คน 

เวลา 14.30-14.45 น.               พักรับประทานอาหารวาง                 

เวลา 14.45-16.30น.                คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน 

 

วันที่ 6  กรกฎาคม 2555 

 

เวลา 18.30-11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 

เวลา 11.00-12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมินคุณภาพ 

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพ 

เวลา 14.00-15.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 

-  เสนอผลประเมินดวยวาจาตอผูบริหารและบุคลากรของคณะ 

- ผูบริหารและบุคลากรของคณะแสดงความเห็นตอผลการประเมิน 

 

*********************** 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีการวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจ

เยี่ยม) ดังน้ี 

  1. การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน    

  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องตน ถึงวิธีการประเมิน 

การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสรุป

ประเด็นขอสังเกตในการประเมิน 

  2. การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน   

  คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมินประธานช้ีแจงวัตถุประสงค

ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนําผูบริหารของคณะ 

และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหคณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  

   สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก อาจารย นิสิต ศิษยเกา และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร

หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ  

   ตรวจเย่ียมภาควิชาตางๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ 

 3. การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 

  สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะรับทราบและ

รวมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเพื่อให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง

ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                      

9 องคประกอบและมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินจํานวน 24 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง             

มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 สําหรับ

การดําเนินการตามตัวบงช้ีที่ สกอ. กําหนด 23 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.38 ได

คุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียด

สรุปไดดังตารางที่ 17 
ตารางที่ 17 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ 

  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 2  การ

ผลิตบัณฑิต  

2.64 

 

4.00 4.00 4.00 5.00 3.39 3.80 3.61 3.61 3.39 3.55 

องคประกอบท่ี 3  

กิจกรรมการพัฒนา

นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การ

วิจัย  

1.75 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 3.92 3.92 1.41 2.66 

องคประกอบท่ี 5 การ

บริการทางวิชาการแก

สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50 

องคประกอบท่ี 6 

ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 

องคประกอบท่ี 7 การ

บริหารและจัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 0.00 0.00 4.75 4.75 0.00 3.80 

องคประกอบท่ี 8 

ระบบและกลไก

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ 

  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

การเงินและ

งบประมาณ 

องคประกอบท่ี 9 

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.20 4.20 4.00 4.00 4.20 4.10 

เฉลี่ยภาพรวม 2.21 4.58 4.56 4.58 5.00 3.13 3.29 4.24 4.20 3.13 3.85 

ผลการประเมิน ตอง

ปรับปรุง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี 

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ในรอบปการศึกษา 2554 

สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพไดดังนี ้

 

ตารางท่ี 18 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  

 
ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน

เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงชี ้(36 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้

ท่ี 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

     3.40   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงชี ้(37 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้

ท่ี 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

     3.87   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ. (23 ตัวบงชี้)      4.20   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบงชี)้      4.24   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบงชี้)      3.57   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบงชี้) 

ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 12 

     3.22   

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ     5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 0 8 5.00   
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ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน

เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ขอ 0 0 0.00 ไมประเมิน 

16.2 

(สมศ.) 
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คะแนน 0 0 0.00 ไมประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถาบัน 

ขอ 0 0 0.00 ไมประเมิน 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต       3.55   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ขอ  5 4.00 ผลการ

ดําเนินงานไม

ครบตาม

เกณฑกลุม ง  

2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 

(เงื่อนไข 1) 

 18 22.50

  

1.88   

80  

ผลตางคา

รอยละ

(เงื่อนไข 2) 

 

 

 

 

 

 0.00   

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 

(เงื่อนไข 1) 

 1 1.25  0.21   

80  

ผลตางคา

รอยละ

(เงื่อนไข 2) 

 1.25 1.04   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ขอ  7 5.00   

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 

ขอ  7 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ  5 3.00  1.การ

ประเมินการ

สอนไมครบ

ทุกรายวิชา 

2.ผลการ

ประเมินการ

สอนมีบาง

รายวิชานอย
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ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน

เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

กวา 3.51 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ  5 4.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ  5 5.00   

1  

(สมศ.) 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ  197 82.43 4.12   

239  

  จํานวนผูตอบแบบสํารวจ คน  311     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน   336     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา คน   197     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน   2     

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน   39     

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน   7     

  เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 

คน   13,548.70466     

2  

(สมศ.) 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

คะแนน

ประเมินจาก

นายจาง 

 3.76 3.76   

3  

(สมศ.) 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ      ไมประเมิน

เนื่องจากยัง

ไมมีผูจบ

การศึกษาใน

ปการศึกษา

2554 
  

  

  

  

  

  

  

   

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน     
  การตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง 

ผลงาน      

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceeding) ที่ไดรับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน      

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ

วารสารวิชาการระดับชาติที่ไดรับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน      
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ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน

เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไดรับ

การยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เชน ISI หรือ 
Scopus 

ผลงาน        

  

  

  
  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน      

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน      

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน      

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน      

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ผลงาน      

4  

(สมศ.) 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ      ไมประเมิน

เนื่องจากไมมี

การเรียนการ

สอนระดับ

ปริญญาเอก 
  

 ไมประเมิน

เนื่องจากไมมี

การเรียนการ

สอนระดับ

ปริญญาเอก 
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน     
  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน      

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ

อยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน      

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ

ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน      

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู

ในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุดใน 

subject category ที่ตีพิมพ  

ผลงาน      

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู

ในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปลาสุดใน 

subject category ที่ตีพิมพ  

ผลงาน      

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ

ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน      
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เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน

เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน      

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน      

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน      

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ผลงาน      

14  

(สมศ.) 
การพัฒนาคณาจารย สัดสวน  221 2.76 2.30   

 80  

  อาจารยวุฒิปริญญาตร ี คน  0.00 0.00    

  อาจารยวุฒิปริญญาโท คน  60.00 120.00    

  อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน  15.00 75.00    

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน  0.00 0.00    

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน  2.00 6.00    

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน  2.00 12.00    

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน  0.00 0.00    

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน  0.00 0.00    

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน  1.00 8.00    

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน  0.00 0.00    

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน  0.00 0.00    

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน  0.00 0.00    

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต      5.00   

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 

ขอ  7 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต ขอ  6 5.00   

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ขอ  5 5.00   

องคประกอบที ่4  การวิจัย       5.00   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ  7 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

ขอ  6 5.00   
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ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน

เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดสวน  3649100 62915.52 1.75   

58  

5 

(สมศ.) 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ  7.50  9.40 

  

2.34   

80  

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน  80     

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน  0     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน  17.0

0 

4.25    

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ

อยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  1.00 0.50    

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู

ในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุดใน 

subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  0.00 0.00    

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู

ในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปลาสุดใน 

subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใน

ฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน  2.00 2.00    

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน  0.00 0.00    

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน  0.00 0.00    

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน  0.00 0.00    

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน  0.00 0.00    
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เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน

เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ผลงาน  0.00 0.00    

6 

(สมศ.) 
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน รอยละ  3  3.75 

  

0.94   

80 

  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เรื่อง  3     

  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เรื่อง  0     

  การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เรื่อง  0    

  การใชประโยชนทางออมของานสรางสรรค เรื่อง  0     

7 

(สมศ.) 
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ  1.50  1.88 

  

0.94   

80  

  บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับชาติ เรื่อง  6.00 1.50    

  บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง  0.00 0.00    

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดย

ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง  0.00 0.00    

  ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ

ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี

ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

เรื่อง  0.00 0.00    

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม      4.50   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ  3 3.00 ไมพบการ

ประเมินผล

ความสําเร็จ

ของการ 

บูรณาการ

งานบริการ

วิชาการแก

สังคมกับการ

เรียนการสอน

และการวิจัย  

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม  

ขอ  5 5.00   
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เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน

เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

8 

(สมศ.) 
ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ

การวิจัย 

รอยละ  25 71.43

  

  

5.00   

35  

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง  19     

  - ใชการพัฒนาการวิจัย เรื่อง  3 

 

  

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง  3    

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง  35    

9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรือองคกรภายนอก 

ขอ  5 5.00   

18.1 

(สมศ.) 
ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 

ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม) 

ขอ    ไมประเมิน 

18.2 

(สมศ.) 
ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 2 

ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ขอ    ไมประเมิน 

องคประกอบที ่6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     4.67   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอ  5 5.00   

10 

(สมศ.) 
การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ขอ  4 4.00   

11 

(สมศ.) 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ  5 5.00   

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ         3.80   

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหาร

ทุกระดับของคณะ 

ขอ  7 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ  5 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ขอ  5 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ  5 4.00 กําหนด

ประเด็นความ

เส่ียงนอยกวา 

3 ประเด็น  

12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน คะแนน   ไมประเมิน  ไมประเมิน 

13 

(สมศ.) 
การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน คะแนน  0 0.00 คณะไมรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานรอบ 

4 ปของอดีต
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เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน

เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

คณบดีตาม

ระยะเวลาท่ีสภา

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

องคประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ  7 5.00   

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     4.10   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ  8 4.00   

15 

(สมศ.) 
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน

สังกัด 

คะแนน  4.20 4.20   

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ

ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

ไมม ี

แนวทางเสริม 

- คณะควรจัดทําสรุปการจัดสรงบประมาณของแตละโครงการ และผลการดําเนินงานในแผนปฏิบัติงาน

ประจําปเสนอท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาทุกไตรมาส 

 จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

 - การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปยังไมจําแนกตามพันธกิจของคณะใหชัดเจน ดังนั้น คณะควรจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปโดยจําแนกโครงการตางๆ ตามพันธกิจใหชัดเจน 

 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
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 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบงชี้ พบวา 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ไดคุณภาพระดับดี สวนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ไดคุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปไดดังนี ้

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ไมม ี

 จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. คณะมีการประเมินการเรียนไมครบถวนทุกรายวิชา และผลการประเมินไมถึง 3.51 บางรายวิชา จึง

สงผลใหผลการดําเนินงานดานระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนไมครบถวนตามเกณฑ คณะควรกําหนด

แผนการพัฒนาผลการประเมินการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เชน การจัดทําแผนพัฒนา

เทคนิคการเรียนการสอนแกอาจารย 

2. สัดสวนคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอกยังมีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 60 ผูบริหารคณะเพ่ิม

มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกมากข้ึน ท้ังนี้คณะควรพิจารณากําหนด

ทิศทางการศึกษาตอ และหาทุนสําหรับการศึกษาตอของอาจารย และประชาสัมพันธใหทราบอยางท่ัวถึง 

3. สัดสวนของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 30 คณะควรเพ่ิมการ

สนับสนุนท้ังทางตรงและทางออมในการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหอาจารยนําเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

4. คณะยังไมมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะนิสิตระดับปริญญาโทในการจัดทําบทความวิทยานิพนธท่ีชัดเจน

เนื่องจากคณะไดเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนปแรก ควรมีการจัดทําแผนการสงเสริมทักษะนิสิตในการจัดทํา

บทความจากวิทยานิพนธอยางเปนระบบ 

 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงช้ี 

พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี

มาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้   

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีการใชระบบประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตและศิษยเกาท่ีมีตอการใหบริการของคณะผาน

ระบบเครือขายออนไลนที่มีประสิทธิภาพ 

2. คณะมีระบบและกลไกในการสรุปกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ด ีโดยมีการจัดทําแบบฟอรมสรุปผลโครงการท่ี
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ชัดเจนและสามารถรวบรวมขอมูลในการนําไปใชประโยชนได คณะควรนําขอมูลจากแบบฟอรมการสรุปโครงการที่

คณะสรางข้ึนมาวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการ พัฒนานิสิตเพ่ือประเมินผลความสําเร็จใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

 จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

- คําถามในแบบประเมินผลการดําเนินงานดานฝกประสบการณวิชาชีพใหแกนิสิตยังไมสะทอนความพึง

พอใจของนิสิตที่ชัดเจน คณะควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานพัฒนา

ประสบการณวิชาชีพโดยเฉพาะ 

 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงช้ี พบวา คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.92 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.92 ไดคุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการผลิตผลงานวิจัย และมีการสรางความ

รวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอกท้ังในระดับชาติและนานาชาติ คณะควรจัดทําแผนแมบทงานวิจัยท่ี

สอดคลองกับความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพ่ือกําหนดแนวทางหรือกรอบทิศทางงานวิจัยของคณะใหเขมแข็งมาก

ย่ิงข้ึน 

2. คณะควรพิจารณาวางรูปแบบการจัดเก็บองคความรูจากงานวิจัยใหเปนหมวดหมูที่สามารถสืบคนไดงาย 

และควรสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยอยางเปนระบบ เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาชนเขาใจ   ไดงาย 

จุดควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

- จํานวนสัดสวนอาจารยประจําที่ทําวิจัยมีนอย (รอยละ 16.25) และมีบางสาขาวิชาท่ียังไมมีผลงานวิจัย

คณะควรสํารวจ/ประเมินความตองการการสนับสนุนการทําวิจัยของนักวิจัยใหครอบคลุมบุคลากรทุกสาขาวิชา เพ่ือ

ใชเปนขอมูลและและใชในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการวิจัยและการอํานวยความสะดวกการวิจัยทุกดาน 

เพ่ือสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทําวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 2 

ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี ้
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 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. การใหบริการวิชาการแกสังคมซึ่งเปนพันธกิจหนึ่งของคณะนั้น คณะดําเนินการไดอยางเขมแข็งและ

หลากหลายโดยรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกวิทยาเขตไดอยางตอเนื่อง 

 2. คณาจารยและบุคลากรของคณะไดรับการพัฒนาความรูความสามารถใหมีสมรรถนะในการบริการ

วิชาการแกสังคมใหตรงกับความตองการของชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. แผนการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะยังไมชัดเจน คณะควรจัดทําแผนการบริการวิชาการแก

สังคม เพ่ือประมาณการงบประมาณ กําหนดชวงเวลา หัวขอ เพ่ือประชาสัมพันธใหผูรับบริการไดรับทราบอยาง

ท่ัวถึง 

2. การพิจารณาลําดับความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชนหรือทองถ่ินยังไมเปนระบบ 

การศึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน แตละชุมชนอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้นควรมีการวางระบบในการ

พิจารณาลําดับความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน 

3. ศูนยวิจัยและบริการเทคโนโลยีมีการใหบริการวิชาการกับ สปป.ลาว มาอยางตอเนื่อง ศูนยวิจัยและ

บริการเทคโนโลยีควรเตรียมความพรอมในการใหบริการทางวิชาการเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย 

 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 

ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี ้  

จุดแข็งแนวทางเสริม 

- คณะควรกําหนดทิศทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจําป โดยเนน

การบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตท่ีสามารถประเมินผลสําเร็จไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ไมมี 
 

 

 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบงชี้ 

พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี

มาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ไดคุณภาพระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังนี ้

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณบดีมีภาวะผูนําและมีความมุงมั่นในการสรางความสามัคคีภายในคณะ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีสวน

รวมในการพัฒนาคณะ คณบดีควรวางแนวทางพัฒนากลุมบุคคล ที่จะรับหนาท่ีเปนผูนําคณะตอไปในอนาคต 

2. คณะใชหลักการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน (SWOT Analysis) ในการประเมินผลการบริหารของคณะ

และนําไปปรับปรุงการบริหารงาน คณะควรทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน (SWOT Analysis) เพื่อทบทวนและ

วางแผนการดําเนินงานเปนประจําทุกป 

จุดที่ควรพัฒนาขอเสนอแนะ 

-  คณะวิเคราะหและระบุความเสี่ยงตามบริบทของคณะ นอยกวา 3 ดาน คณะควรวิเคราะหและระบุความ

เสี่ยงตามบริบทของคณะอยางนอย 3 ดาน 

 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ 

พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี

มาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี ้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- คณะมีความพยายามหาเงินรายไดจากภายนอกท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการ เพ่ือลดการพ่ึงพาเงิน 

งบประมาณจากวิทยาเขต คณะควรผลักดันใหทุกสาขาวิชาหาเงินรายไดจากภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 

 จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

 - คณะมีแผนกลยุทธทางการเงินแตไมชัดเจนเทาที่ควร คณะควรวางแผนกลยุทธทางการเงิน โดยเปนแผน

ระยะยาวท่ีระบุท่ีมา และใชไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหสามารถ

ดําเนินการได ซึ่งแผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับกับแผนกลยุทธของคณะ 

 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 

1 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี ้  
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- คณะไดรับความรวมมือรวมใจจากอาจารยและบุคลากรในการดําเนินการตามระบบและกลไกประกัน 

คุณภาพเปนอยางดี คณะควรจัดใหมีกระบวนการวิพากษรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กอนมอบคณะกรรมการ

ประเมินพิจารณา 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

 - ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธบางตัวบงชี้มีผลการดําเนินงานลดลงและต่ํากวาเปาหมาย คณะควรทําผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน ซึ่งอาจสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน

กลยุทธทุกตัวบงชี ้

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

แลว พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 3.87 ไดคุณภาพระดับ

ดี รายละเอียดดังตารางที่ 19 

ตารางที่ 19   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ

. 

รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 

ดานคุณภาพ

บัณฑิต  

- - - - 5.00 3.94 4.29 5.00 5.00 3.94 4.29 

มาตรฐานที ่2 

ดานการบริหาร

จัดการการ

อุดมศึกษา 

2.42 4.53 4.50 4.53 - 3.64 3.64 4.13 4.08 3.64 4.01 

มาตรฐานท่ี 2 ก  

ดานธรรมาภิบาล

ของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 0.00 0.00 4.71 4.71 0.00 4.13 
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มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ

. 

รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานท่ี 2 ข 

ดานพันธกิจของ

การบริหารการ

อุดมศึกษา  

2.42 4.40 4.33 4.40 - 4.25 4.25 3.83 3.74 4.25 3.96 

มาตรฐานที ่3 

ดานการสรางและ

พัฒนาสังคม

ฐานความรูและ

สังคมแหงการ

เรียนรู  

- 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 5.00 5.00 1.41 2.84 

เฉล่ียภาพรวม 2.42 4.58 4.56 4.58 5.00 3.13 3.28 4.24 4.20 3.13 3.87 

ผลการประเมิน ตอง

ปรับ 

ปรุง 

ดีมาก ดี

มาก 

ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแตละดาน สามารถสะทอนผล

การดําเนินงานไดดังนี้  

 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.29 ไดคุณภาพระดับดี 

สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการผลิต

บัณฑิต และมีกิจกรรมการพัฒนานิสิตท่ีครบถวน 

 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 4.01 

อยูในเกณฑดี หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 

4.13 ไดคุณภาพระดับดี สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.96 ไดคุณภาพระดับด ี

สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในดานตางๆ ท่ีสงผล

ใหผลการดําเนินงานดานพันธกิจการบริหารการอุดมศึกษาอยูในเกณฑดี 

 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผลการ

ประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.84 ไดคุณภาพระดับพอใช สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารยที่สามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือการคุมครอง

สิทธิอื่นๆ ยังมีนอย 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร แลว พบวา 

มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวน

ไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 3.87 อยูในเกณฑดี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 20 

ตารางที่ 20 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  

มุมมองดานการ

บริหารจัดการ 
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ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ดานนิสิตและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

- 4.29 4.17 4.29 5.00 4.47 4.58 4.38 4.29 4.47 4.41 

2. ดาน

กระบวนการ

ภายใน 

5.00 4.67 4.67 4.67 - 3.30 3.30 4.70 4.70 3.30 4.30 

3. ดานการเงิน 1.75 5.00 5.00 5.00 - - - 3.37 3.37 - 3.37 

4. ดานบุคลากร

และการเรียนรู

และนวัตกรรม 

1.46 5.00 5.00 5.00 - 1.63 1.63 3.23 3.23 1.63 2.43 

เฉลี่ยภาพรวม 2.42 4.58 4.56 4.58 5.00 3.13 3.28 4.24 4.20 3.13 3.87 

ผลการประเมิน ตอง

ปรับ 

ปรุง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.41 ไดคุณภาพ

ระดับดี สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมา

จากการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรภายนอก มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของ

บัณฑิต มีการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตพรอมสงเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ครบถวน และมีการบูร

ณาการงานบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.30 ไดคุณภาพระดับดี 

สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรเปนอยางดี มีการจัดบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ครบถวน 

- ดานการเงิน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.37 ไดคุณภาพระดับพอใช สะทอนให

เห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการบริหารงบประมาณคอนขางมีประสิทธิภาพ 

- ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.43 ได

คุณภาพระดับตองปรับปรุง สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบการพัฒนาการเรียนรู

และนวัตกรรมภายในองคกร ท่ีสงผลใหมีการสรางผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยยังคงต่ํากวาเกณฑ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร แลว พบวา 

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเกี่ยวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความ

พรอมในการจัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน

ภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉล่ีย 3.86 ไดคุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 21 

ตารางที่ 21  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
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ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ 
 

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพ

และความพรอมในการจัด

การศึกษา 

2.64 4.50 4.50 4.50 - 2.17 2.17 4.07 4.07 2.17 3.71 

   1) ดานกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ดานวิชาการ 1.46 4.00 4.00 4.00 - 2.30 2.30 2.98 2.98 2.30 2.87 

   3) ดานการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   4) ดานการบริหารจัดการ - 4.67 4.67 4.67 - 2.10 2.10 4.67 4.67 2.10 4.00 

2. มาตรฐานดานการ

ดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา 

1.75 4.67 4.63 4.67 5.00 3.46 3.61 4.43 4.37 3.41 3.97 

   1) ดานการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 5.00 3.94 4.29 4.80 4.75 3.94 4.55 

   2) ดานการวิจัย 1.75 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 3.92 3.92 1.41 2.66 
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มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
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ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ 
 

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

   3) ดานการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50 

   4) ดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 2.42 4.58 4.56 4.58 5.00 3.13 3.28 4.24 4.20 3.10 3.86 

ผลการประเมิน ตอง

ปรับ 

ปรุง 

ดีมาก ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี 

 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับ

3.71 มีคะแนนเฉลี่ยดี ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ดาน

วิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.87 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และดานการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย4.00 

สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีความพรอมในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนดานกายภาพ 

งบประมาณ และระบบการบริหารจัดการตางๆ แตความพรอมดานคุณภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการดําเนินการ

ยังมีนอยอยู 

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพ

ระดับ 3.97 มีคะแนนเฉลี่ยดี ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต มีคะแนน

เฉลี่ย 4.55 ดานการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.66 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และดาน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
มีการดําเนินการบรรลุตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบท้ัง 4 ดาน แตภารกิจดานการวิจัยยังคงมีผลการ

ดําเนินการต่ําอยู 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด  202  202 

2 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย  202  202 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 6 6 

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 1 

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับ

เดียวกัน 

- - 

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

แผน ก 

- - 

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - - 

14 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - - 

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - - 

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  และแจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

- - 

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
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27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 5 5 

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5 5 

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 

0 0 

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 4 4 

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4 

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - 1 

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจาก

องคกรวิชาชีพทั้งหมด 

4 4 

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4 

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

- - 

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554            279 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอย

รอยละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป) 

- - 

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี 

- - 

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - - 

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1818 1818 

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1803 1803 

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 15 15 
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90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) - 15 

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - - 

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - - 

94 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 80 80 

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 58 58 

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  22 22 

97 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยก

ตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา  

80 80 

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

- - 

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

62 62 

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

18 18 

101 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผาน

มา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)  

 20.43  20.43 

102 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 75 75 

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทา 

- - 

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา 

60 60 

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 

15 15 

106 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  4 4 

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทา 

- - 

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา 

2 2 

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 

2 2 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 1 

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทา 

- - 
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112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา 

- - 

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 

1 1 

114 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - - 

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 

- - 

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

- - 

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

- - 

118 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 0 0.00 

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร  1475.64  1475.64 

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1459.26 1459.26 

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  -  - 

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16.38 16.38 

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  - 

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 98 98 

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 

1074 1074 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

3.92 3.92 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา อาท ิหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตอ

อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.77 3.77 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน

อ่ืนๆ อาท ิงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการ

อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม

กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.79 3.79 
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131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟา ระบบกําจัด

ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ

อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.87 3.87 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

3.81 3.81 

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 3.81 3.81 

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - - 

139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 336 336 

140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  311 311 

141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับ

รวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

197 197 

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 2 2 

143 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 39 39 

144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยู

แลว 

- - 

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 7 7 

146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 

147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร - - 

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

13548.70 13548.70 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 228 228 

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

228 228 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 3.76 3.76 
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ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

161 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 3.76 3.76 

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 228 228 

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ

ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.76 3.76 

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร

นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี

ผานการกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ

พิจารณาดวย 

- 0.00 

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง  

- - 

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

- - 

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ 

- 0.00 

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - 0.00 

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

- - 

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบัน

หรือจังหวัด 

- - 

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

- - 
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172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระหวางประเทศ 

- - 

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

- - 

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาติ  

- - 

175 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปน

วงรอบประเมิน) 

- - 

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงาน

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- - 

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมนับซ้ํากับคานํา

หนักอื่นๆ) 

17 17 

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ

ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้า

กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1 

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี

ช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตอง

ไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 

1 1 

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จําน

วนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

2 2 

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 0 

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

0 0 

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

0 0 

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระหวางประเทศ 

0 0 

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

0 0 

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0 
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187 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปน

วงรอบประเมิน) 

0 0 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 4.09  4.09 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

ตอนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 4.77  4.77 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง

วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.69  4.69  

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตาม

ประเภทกิจกรรม 

    

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 28 28 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

1000 1000 

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 6 6 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 540 540 

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 6 6 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม  522  522 

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 5 5 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 600 600 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

58 58 

193 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณ

การวิจัย 

58 58 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร 

1 1 

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 1012880 1012880 

196 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1012880 1012880 

197 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

198 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 2636220 2636220 

200 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2636220 2636220 

201 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

202 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
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203 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 58 58 

204 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 58 58 

205 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

206 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0 0 

208 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

209 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

210 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

211 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 22 22 

212 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  22 22 

213 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ      

214 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 0 

216 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   0 0 

217 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

218 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา

น้ําหนักอื่นๆ) 

1 1 

220 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1 1 

221 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

222 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ

ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้า

กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1 

224 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 1 

225 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

226 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ

ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไม

ซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

0 0 

228 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

229 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

230 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
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231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จําน

วนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

2 2 

232 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 2 

233 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

234 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 

236 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

237 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

238 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 

240 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

241 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

242 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 

244 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

245 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

246 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 

248 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

249 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

250 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงาน

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 

252 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

253 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

254 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 3 3 

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0 0 

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 7 7 
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258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 6 6 

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 0 0 

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

1 1 

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ

พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มี

คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงาน

จะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

0 0 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 35 35 

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะ

การเรียนการสอน 

19 19 

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะ

การวิจัย 

3 3 

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

3 3 

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ -

 ๔ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 4.53 4.53 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)    ประเมินระดับ

มหาวิทยาลัย 
268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน

แตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5)  

3.33 0.00 

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 37 37 

270 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 19 19 

   -  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

ในประเทศ 17 17 

  -  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

นอกประเทศ 2 2 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศ 10 10 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศ  10 10 
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   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ

ตางประเทศ 0 0 

272 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพระดับชาติ 0 0 

   - ดานการวิจัย 0 0 

   - ดานศิลปวัฒนธรรม 0 0 

   - ดานอ่ืนๆ 0 0 

273 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพระดับนานาชาติ 0 0 

   - ดานการวิจัย 0 0 

   - ดานศิลปวัฒนธรรม 0 0 

   - ดานอ่ืนๆ 0 0 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปงบประมาณ) 17,952,416.00 17,952,416.00 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 85,442.00 85,442.00 

286 คาใชจายทั้งหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานที่และที่ดิน     

   - ปงบประมาณ 14,706,685.35 14,706,685.35 

   - ปการศึกษา 12988342.68 12988342.68 

287 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) 1,499,070.00 1,499,070.00 

288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0 0 

289 คาใชจายเพื่อพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) 0 0 

290 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

(ปงบประมาณ) 

0 0 

291 เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ) 1,746,610.73 1,746,610.73 

292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 0 0 

องคประกอบที่ 97  องคประกอบตามอัตลักษณ 
274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

สถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม 5) 

  รอผลจากกอง

แผนงาน 
275 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ 

34 34 

276 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 

3.76 3.76 

277 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ 

- - 
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278 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

279 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ 

- - 

280 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

281 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ 

3.76 3.76 

282 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 34 34 

283 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม  

อัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 

127.84 127.84 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม

จุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา  

(จากคะแนนเต็ม 5) 

  รอผลจากกอง

แผนงาน 
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ภาคผนวกท่ี 2 

ขอมูลการสัมภาษณ 

1. นิสิตชั้นปท่ี 1 บางสวนไมมีจักรยานใชงาน ควรบริหารจัดการใหนิสิตชั้นปที่ 1 ทุกคน ไดมีจักรยานในสภาพ

พรอมใชงาน 

2. รานถายเอกสารในวิทยาเขตคิดคาบริการแตกตางกันมาก ควรควบคุมราคาถายเอกสาร รวมทั้งการจัดทํา

ราคาถายเอกสารประกอบการสอนใหเปนระบบและมีราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาความเปนไปไดใน

การจัดตั้งสาขาของศูนยหนังสือ โดยอาจเนนหนังสือท่ีใชประกอบการเรียนวิชาตางๆ เปนหลัก 

3. ท่ีจอดรถจักรยาน/จักรยานยนต ท่ีมีหลังคาท่ีอาคาร 2 อาคาร 6 อาคาร 7 อาคาร 9 และอาคาร 10 ไม

เพียงพอและการจอดไมเปนระบบทําใหผูท่ีจอดดานในนํารถออกไมได 

4. การจัดตารางสอบไมเหมาะสมทําใหนิสิตบางคนตองสอบวิชาคํานวณวันละ 2 วิชา เปนเวลาหลายวัน 

ดังนั้นคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบควรพิจารณากําหนดตารางสอบใหเหมาะสมกับลักษณะของรายวิชาตางๆ 

เพื่อใหนิสิตไดแสดงศักยภาพที่มีของตนเองไดสูงท่ีสุด 

5. การจัดตารางเรียนไมเหมาะสมทําใหมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมีเวลาเรียนในบางรายวิชา/

หมูเรียนซอนกัน สงผลใหบางหมูเรียนมีจํานวนนิสิตมากเกินไป ดังนั้น คณะกรรมการที่รับผิดชอบควร

พิจารณากําหนดตารางสอนใหเหมาะสม ท้ังนี้ไมควรมีตารางเรียนในชวงเวลา         12.00 – 13.00 น. 

6. หองปฏิบัติการหลายสาขาวิชามีจํานวนนิสิตคอนขางหนาแนนในแตละหมูเรียน อุปกรณประกอบการ

ปฏิบัติการไมเพียงพอและบางสวนชํารุด คณะควรมีกระบวนการดูแลควบคุมวัสดุ อุปกรณใหเพียงพอ และ

พรอมใชงานโดยกําหนดตารางบํารุงรักษาเคร่ืองมือไวใหชัดเจน ท้ังนี้อาจใหนิสิตไดมีโอกาสมีสวนรวมใน

บางกิจกรรมตามความเหมาะสม 

7. ผูควบคุมหองปฏิบัติการมีจํานวนนอยและทํางานหนักมาก ทําใหไมมีโอกาสทํางานวิจัยตามท่ีกําหนดไวใน

ภาระงานตามตําแหนงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึนใหม คณะควรดูแลบุคลากรสนับสนุนใหมีโอกาสปฏิบัติ

ตามภาระงานตามตําแหนงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือความกาวหนาในหนาที่ภาระงาน  

8. ระบบสารสนเทศในหอพักของวิทยาเขตเขาถึงไมไดในบางชวงเวลา โดยเฉพาะชวงหัวคํ่าท่ีตองสงงานผาน

ระบบสารสนเทศ สาเหตุเกิดจากมีนิสิตบางสวนใชเลนเกม วิทยาเขตอาจพิจารณาบริหารจัดการใหนิสิตใน

หอพักของวิทยาเขตไดมีโอกาสเขาถึงเครือขายไดตามความจําเปน โดยเนนการใชงานทางดานการเรียน

การสอนเปนสําคัญ 

9. คณะควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับสาขาวิชาเพ่ือบริหารจัดการ โดยใชขอมูล FTES ของแตละ

สาขาวิชาประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะงบประมาณท่ีใชในการบํารุงรักษา เคร่ืองมือ อุปกรณ และการ

จัดเตรียมวัสดุสําหรับฝกปฏิบัติการ 

10. คณะควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับกิจกรรมนิสิตใหเหมาะสม เพียงพอท่ีจะดําเนินกิจกรรม 

รวมทั้งมีกระวนการสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมและโอกาสในการฝกความเปนผูนําใหนิสิตมีความ

กระตือรือรนท่ีจะเขารวมบริหารจัดการ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับสโมสรนิสิตคณะมากข้ึน 
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ภาคผนวกที่ 3 
 คําสั่งแตงต้ังตางๆ 

1. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 001 /2554 เร่ือง แตงตั้งรักษาราชการหัวหนาสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

2. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 010 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณทุน มก.ฉกส 

3. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 019 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการการวิพากษหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืงกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

4. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 020 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืงกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

5. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 021 /2554 เร่ือง แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืงกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

6. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 022 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟา)สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

7. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 023 /2554 เร่ือง แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟา)สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

8. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 024 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการตางหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

9. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 025 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการงานสงเสริมและพัฒนา

นิสิตเพ่ิมเติม 

10. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 026 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและ

บริหารความเสี่ยง เพ่ิมเติม 

11. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 027 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและบริการ

วิชาการ เพ่ิมเติม 
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12. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 027-1 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมกางานสงเสริมและพัฒนา

นิสิต(เพิ่มเติม) 

13. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 027-2 /2554 เร่ือง รักษาการหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอมขอพนจากตําแหนง 

14. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 028 /2554 เร่ือง ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการขอ

พนจากตําแหนง 

15. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 029 /2554 เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

16. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 034 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

17. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 037 /2554 เร่ือง แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

18. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 040 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 

19. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 041 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกตสาขาวิชาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

20. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 045 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

21. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 046 /2554 เร่ือง แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุข     

ศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

22. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 048 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “การจัดการ

ความรูภายในคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร” 

23. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 049 /2554 เร่ือง แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอม 
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24. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 050 /2554 เร่ือง คณะกรรมการงานสงเสริมและพัฒนานิสิตขอ

พนจากตําแหนง 

25. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 051 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระดับสาขาวิชา 

26. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 054 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 

27. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 055 /2554 เร่ือง หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขอพน

จากตําแหนง 

28. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 056 /2554 เร่ือง แตงตั้งรักษาการหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

29. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 057 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

30. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 058 /2554 เร่ือง แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

31. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 062 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

32. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 063 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

33. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 067 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิพาษหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟา)สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

34. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 069 /2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

35. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 073 /2554 เร่ือง แตงตั้งผูรักษาการแทน 

36. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 079 /2554 เร่ือง แตงตั้งผูรักษาราชการแทน 
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37. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 001 /2555 เร่ือง แตงตั้งผช.วว. 

38. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 002 /2555 เร่ือง แตงหน.สาขา 

39. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 003 /2555 เร่ือง แตงรักษาราชการแทนหน.สาขา 

40. คําสัง่คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 005 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

41. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 006 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานจัดทํา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเทคโนโลยีทางวิศวกรรม(ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม พ.ศ.

2556 

42. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 007 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตและ

วิเทศสัมพันธ 

43. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 008 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายแผนและประกัน

คุณภาพ 

44. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 009 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการ 

45. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 010 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายรับเขาและกิจการ

พิเศษ 

46. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 011 /2555 เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาองคกร 

47. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 012 /2555 เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

48. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 013 /2555 เร่ือง แตงตั้งหัวหนาศูนยวิจัยและบริการเทคโนโลยี 

49. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 017 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ โครงการ

ปริญญาตรีภาคพิเศษ 

50. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 018 /2555 เร่ือง  

แตงตั้งคณะทํางานโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 เร่ือง การ

ถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบเมล็ดพันธขาวเพ่ือชุมชน 

51. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 021 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือก

กรรมการพัฒนาองคกร 

52. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 022 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือก
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กรรมการประจําคณะ ประเภทบุคลากรประจํา 

53. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 025 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

54. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 028 /2555 เร่ือง  

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2556 

55. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 030 /2555 เร่ือง  

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 

56. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 035 /2555 เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ 

57. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 039 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานฝายสารสนเทศ 

58. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 044 /2555 เร่ือง  

แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตคณะวว. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

59. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 048 /2555 เร่ือง  

แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย คณะวว. 

60. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 051 /2555 เร่ือง รักษาการหัวหนาสาขาวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอมขอพนจากตําแหนง 

61. สั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 052 /2555 เร่ือง แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาโยธา 

62. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 053 /2555 เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายแผนพัฒนาองคกร

และประกันคุณภาพ   

63. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรท่ี 054-1 /2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ โครงการประกวด

นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา 

 


