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ค าน า 
 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประเมินคุณภำพภำยในซึ่งจะน ำไปสู่กำร
พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพของผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง วิเครำะห์หำจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนำ พร้อมทั้งแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงคณะให้ดีขึ้นเป็นประจ ำทุก
ปี 

 กำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 2555 ซึ่งเป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2554 
(1 มิถุนำยน 2554– 31 พฤษภำคม 2555) นั้น คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง โดยยึดตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 24 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ของ
สมศ. จ ำนวน 19 ตัวบ่งชี้ รวม 43 ตัวบ่งชี้ เพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพระหว่ำงวันที่ 4-6 กรกฎำคม 2555 

 สุดท้ำยนี้ ขอขอบคุณผู้บริหำรและบุคลำกรทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพใช้เป็น
แนวทำงประกอบกำรพิจำรณำกำรประเมินคุณภำพได้ตำมวัตถุประสงค์ และได้รับค ำแนะน ำอันเป็นประโยชน์เพ่ือ
กำรปรับปรุงและพัฒนำคณะให้มีควำมก้ำวหน้ำต่อไป 

 
 

        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำนนัก์  สุดสุข) 
คณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

                                                                                             วันที่ 20 สิงหำคม 2555 
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บทน า 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีพันธกิจหลักในด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร

แก่สังคม ตลอดจนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนและรองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในและ
ภำยนอก 

 คณะได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพ โดยยึดตำมตัวบ่งชี้ที่พัฒนำโดยมหำวิทยำลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่  เรื่องจำกไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก) รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ด ำเนินกำร
ประเมินตนเองตำมเกณฑ์มหำวิทยำลัย สกอ. และ สมศ. จ ำนวน 37 ตัวบ่งชี้ จำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในตำมเกณฑ์มำตรฐำนของมหำวิทยำลัย สกอ. และ สมศ. จ ำนวน 37 ตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ 2554  พบว่ำ มีผล
กำรประเมินตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

กลุ่มของตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.42 ดี 
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.39 ดี 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้  3.76 ดี 
ภาพรวม 37 ตัวบ่งชี้ 4.18 ด ี
ภาพรวม 42 ตัวบ่งชี้ 4.09 ด ี

 ส ำหรับผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก (คะแนนผลกำรประเมิน 4.51-5.00) รวม 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 
สกอ.    
1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 8 ข้อ 5.00  
2.4 ระบบกำรพฒันำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 
2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 7 ข้อ 5.00 
2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกกำรพฒันำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 6 ข้อ 5.00 
2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมที่จัดให้กับนิสติ 5 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน  
(เต็ม 5) 

3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 7 ข้อ 5.00 
3.2 ระบบและกลไกกำรสง่เสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 5 ข้อ 5.00 
4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวจิัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ 6 ข้อ 5.00 
7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ 7 ข้อ 5.00 

7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 
สมศ.    

1 บัณฑิตปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี ร้อยละ 
91.08 

4.55 

3 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททีไ่ด้รับกำรตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 25 5.00 

8 ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย 

ร้อยละ 
100 

5.00 

9 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 5 ข้อ 5.00 
11 กำรพัฒนำสุนทรีภำพในมิตทิำงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ  5.00 

18.1 ผลกำรชีน้ ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำสังคม ในประเดน็ที่ 1  
กำรแก้ปัญหำทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมภำยในคณะ 

4 ข้อ 5.00 

18.2 ผลกำรชีน้ ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำสังคม ในประเดน็ที่ 2 
กำรแก้ปัญหำให้กับชุมชน 

4 ข้อ 5.00 

 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลกำรประเมิน 3.51-4.50) รวม 16 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    
2.1 ระบบและกลไกในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 4 ข้อ 4.00 
2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวฒุิปริญญำเอก ร้อยละ 50.58 4.24 
4.1 ระบบและกลไกกำรพฒันำงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 6 ข้อ 4.00 

4.3 
เงินสนบัสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

วิทย์ฯ 99,947.75 
บำท/คน 

3.89 
สังคมฯ 118,493.75 

บำท/คน 
5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 4 ข้อ 4.00 
5.2 กระบวนกำรบริกำรวชิำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4 ข้อ 4.00 
6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนบุ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 4 ข้อ 4.00 
7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 5 ข้อ 4.00 
8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 6 ข้อ 4.00 
9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 7 ข้อ 4.00 

สมศ.    

2 
คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ 

3.94 3.94 

5 งำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
วิทย์ฯ 63.61 

3.95 
สังคมฯ 5.78 

10 กำรส่งเสริมและสนับสนนุด้ำนศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 
15 ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้น

สังกัด 
4.35 4.35 

16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ 3.94 3.94 

 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลกำรประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สมศ.    
13 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบนั 3.49 3.49 
14 กำรพัฒนำคณำจำรย ์ 3.92 3.26 

 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนผลกำรประเมิน 1.51-2.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงค์ต ำแหนง่ทำงวชิำกำร ร้อยละ 11.52 1.92 

สมศ.    
16.1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์ 2 ข้อ 2.00 

5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลกำรประเมิน 0.00-1.50)  รวม 3 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สมศ.    

6 งำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 2.03 0.51 
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7 ผลงำนวชิำกำรทีไ่ด้รับกำรรับรองคุณภำพ ร้อยละ 0.85 0.42 
17 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเนน้และจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็

เอกลักษณ์ของสถำบัน 
1 ข้อ 1.00 

  

 

 

 

 

 

จำกกำรวิเครำะห์ตนเองตำมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก พบว่ำ คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ มีจุดแข็ง 6 ข้อ และจุดอ่อน 14 ข้อ ซึ่งคณะได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงไว้ดังนี้  

จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง 

1. มีกระบวนกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน (แผนกลยุทธ์ 
2554-2557) 

ควรมีกำรทบทวนประเด็นยทุธศำสตร์ กลยุทธ์  ตวับ่งชี้และ
ค่ำเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  

2. มีระบบและกลไกในกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
ครอบคลุมทุกด้ำน และมีกำรน ำผลประเมินคุณภำพกำร
ให้บริกำรมำพัฒนำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของนิสิต 

- 

3. มีกำรให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่
นิสิต และส่งเสริมให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
ระหว่ำงคณะและมหำวิทยำลัยอื่น  โดยมีกิจกรรมร่วมกัน 

ควรจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 

4. มีระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรีที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม เช่น  มีโครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ที่จัด
ปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง  และโครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ ใน
หลักสูตร ที่จัดปีกำรศึกษำละ 1 คร้ัง 

- 

5. มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรวิจัย อำทิกำร
จัดสรรทุนวิจัยและรำงวัลต่ำงๆ รวมถึงพิจำรณำเกณฑ์กำรให้
ทุนสนับสนุนงำนวิจัย และรำงวัลต่ำงๆ 

ควรมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนบัสนุนกำรวิจัยใน
ด้ำนตำ่งๆ อย่ำงชัดเจน 

6. มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่อง สนับสนนุให้คณำจำรย์ในสำขำวชิำมนษุยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจยัให้มำกข้ึน 
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จุดอ่อน แนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ไขจุดอ่อน 
1. มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ก ำหนดไว้ในแผนเพียง
ร้อยละ 60.3 

ควรมีระบบกลไกทีจ่ะผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำน โครงกำร/
กิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนให้มำกข้ึน 

2. มีผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ของแผล
กลยุทธ์ร้อยละ 65 

ควรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ ให้มำกข้ึน 

3. มีจ ำนวนอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรน้อย ควรผลักดันให้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ให้มำกข้ึน โดยเฉพำะอำจำรย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญำเอก 

4. มีจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำมำกเนื่องจำกเป็นคณะที่
สอนวิชำพื้นฐำน 

ควรบริหำรจัดกำรให้มีสิ่งสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้พอเพียงกับจ ำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น 

5. จ ำนวนนิสิตระดบับณัฑิตศึกษำที่เนน้กำรวิจัยยังมนี้อยเมื่อ
เทียบกับนสิิตทุกระดับในคณะ 

ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดบั
บัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยให้มำกข้ึน และประชำสัมพนัธ์
หลักสูตรให้มีรูปแบบที่หลำกหลำยและทัว่ถึง 

6. ยังไม่มีระบบกลไกในกำรติดตำมและประเมินผลกำร
สนับสนุนทุนวิจัยให้มีประสิทธิภำพ 

ควรพัฒนำระบบกลไกในกำรติดตำมและประเมินผลกำร
สนับสนนุทุนวิจัย 

7. ผลงำนวิจัยทีน่ ำไปใชป้ระโยชน์มีจ ำนวนน้อย ควรมีกำรผลักดันให้เกิดผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ให้
มำกข้ึน 

 
 
 

จุดอ่อน แนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ไขจุดอ่อน 
8. แผนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมยังไม่ชดัเจน ควรจัดท ำแผนงำนบริกำรวชิำกำรแก่สังคมให้ชัดเจน โดย

ก ำหนดให้มีทั้งโครงกำรบริกำรวชิำกำรทีบู่รณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอนและกำรวิจัย และโครงกำรที่มีผลกระทบต่อ
สังคม  

9. กำรบริกำรวิชำกำรที่มีผลกระทบต่อสังคมที่ชัดเจนยังมี
น้อย 

ควรจัดท ำโครงกำรบริกำรวชิำกำรที่มีประโยชน์หรือมี
ผลกระทบต่อชุมชนที่ชัดเจน 

10. กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย   
ยังไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร  

ควรก ำหนดประเด็นควำมรู้ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัยให้ชัดเจน ควรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้
เกิดผลกำรจัดกำรควำมรู้ในภำพรวมของคณะ 

11. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ยงัมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ควรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีควำมสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

12. แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินยังไม่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์
ของคณะเท่ำที่ควร 

ควรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินให้สอดคล้องกับแผนยทุธ์
ศำสตร์ของคณะ 

13. ผู้บริหำรและบุคลำกรบำงส่วนยังไม่เห็นควำมส ำคัญของ
กำรประกันคุณภำพ และไม่ตระหนักในหน้ ำที่ ควำม
รับผิดชอบของตนเอง 

ควรสร้ำงระบบและกลไกที่จะผลักดันให้ผู้บริหำรและ
บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญและมีควำมรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพให้เป็นงำนประจ ำในส่วนที่ตน
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เก่ียวข้อง 
14. กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ ยังไม่สำมำรถ
ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ได้ 

ควรมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพมำปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ จัดตั้งขึ้นจำกด ำริของศำสตรำจำรย์ ดร .สุจินต์ จินำยน ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งรองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตก ำแพงแสนในขณะนั้น ( 1 สิงหำคม 2529 ถึง 7 มิถุนำยน 2533) เพ่ือแก้ไข
ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำพ้ืนฐำนที่วิทยำเขตก ำแพงแสน ซึ่งเดิมต้องขอควำมอนุเครำะห์จำกคณะ
ต่ำงๆ ที่วิทยำเขตบำงเขน ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ และ
คณะบริหำรธุรกิจ  

     คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์จัดเป็นคณะล ำดับที่ 14  ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็น
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย ลงวันที่ 10 สิงหำคม  
2536 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 110  ตอนที่ 121 เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2536 โดยมีกำรแบ่งส่วน
รำชกำรเป็นส ำนักงำนเลขำนุกำร ไม่มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นภำควิชำ ดังนั้นเพ่ือให้กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรมี
ควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น คณะฯ จึงเสนอมหำวิทยำลัย ขออนุมัติแบ่งส่วนรำชกำรภำยในด้ำนวิชำกำร
เป็นสำยวิชำ โดยมีฐำนะเทียบเท่ำภำควิชำ ซึ่งที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 25 
เมษำยน 2540  มีมติเห็นชอบให้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิชำกำรภำยในเป็น 3 สำยวิชำ ได้แก่ สำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ สำยวิชำศิลปศำสตร์ และสำยวิชำคณิตศำสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ นอกจำกนี้ คณะฯ ได้ด ำเนินกำร
ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ภำยในคณะและได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2543 
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2543 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยวิทยำศำสตร์พื้นฐำน (ก ำแพงแสน)      

      เมื่อได้รับอนุมัติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน (ก ำแพงแสน) คณะฯ ได้มีกำร
ด ำเนินกำรสรรหำและแต่งตั้งหัวหน้ำศูนย์ โดยมีกำรด ำเนินงำนระยะหนึ่ง ต ำแหน่งหัวหน้ำศูนย์ได้สิ้นสุดวำระพร้อม
คณบดี (ผศ.แสงสุรีย์  สินธุวณิก) เมื่อ พ.ศ. 2545  ต่อมำในช่วงของผู้บริหำร ปี พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งมี รศ.ดร.คณ
พล  จุฑำมณี ด ำรงต ำแหน่งคณบดี พิจำรณำเห็นว่ำศูนย์ดังกล่ำวยังขำดควำมพร้อมทั้งด้ำนสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
และบุคลำกร  เนื่องจำกคณำจำรย์ประจ ำที่มีอยู่มีภำระงำนมำก ต้องให้บริกำรกำรสอนวิชำพ้ืนฐำนให้กับคณะอ่ืน  
กำรผลิตบัณฑิตในหลักสูตรต่ำง ๆ ของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ตลอดจนงำนวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 
ดังนั้นคณะกรรมกำรประจ ำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ครำวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 
2548 จึงมีมติให้ชะลอกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไปก่อนจนกว่ำจะมีควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินงำน 

       คณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ปัจจุบัน (ผศ.ดร.ชำนันก์  สุดสุข) มีนโยบำยด้ำนกำร
ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำงำนศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน (ก ำแพงแสน) 
โดยมีรองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบัณฑิตศึกษำเป็นประธำน เพ่ือให้ศูนย์มีกำรด ำเนินงำน มีกิจกรรมที่สำมำรถสร้ำง
เครือข่ำยควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรบริกำรวิชำกำร ดังนั้นคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะฯ ครำวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2550 จึงมีมติเห็นชอบให้น ำเสนอมหำวิทยำลัยเพ่ือปรับ
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โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมนโยบำยของคณะ โดยเปลี่ยนชื่อจำกศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยวิทยำศำสตร์
พ้ืนฐำน ก ำแพงแสน  เป็นศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนของคณะซึ่ง
มีทั้งด้ำนศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ โดยไม่เน้นเฉพำะด้ำน
วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 
2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจำกศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน ก ำแพงแสน เป็นศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัย
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 3 งำน คือ งำนบริหำร
และธุรกำร งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย งำนบริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

  นอกจำกนี้เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร มีควำมคล่องตัวมำกข้ึน และเป็นไปตำมนโยบำยของ
คณบดี ในกำรปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 
27 ตุลำคม 2551 และครั้งที่ 12/2551 วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2551  มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในคณะฯ เพิ่มเติม จ ำนวน 8 หน่วยงำน ได้แก่   

1. โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำสังคมศำสตร์  
2. โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์  
3. โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำเคมี   
4. โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำจุลชีววิทยำ  
5. โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำฟิสิกส์  
6. โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำคอมพิวเตอร์  
7. โครงกำรจัดตั้งส่วนงำนจัดกำรศึกษำ 
8. โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำอุตสำหกรรมบริกำรและนวัตกรรมภำษำ (สอบน.)  

   หน่วยงำนล ำดับที่ 1-6 อยู่ระหว่ำงขออนุมัติจัดตั้ง แต่หน่วยงำนล ำดับที่ 7 และ 8 ชะลอกำรขอ
อนุมัติจัดตั้งตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 30 สิงหำคม 2553 

   ปัจจุบัน คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีหน่วยงำนในควำมรับผิดชอบเพ่ิมเติมอีก 1 หน่วยงำน 
โดยมติสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2554  คือ โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
ศิลปศำสตร์ สุพรรณบุรี รับผิดชอบจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร บธ.บ (กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว) ซึ่งจะรับ
นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 จ ำนวน 150 คน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 เป็นต้นไป   

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีควำมมุ่งมั่นในกำรผลิตบัณฑิตที่ตระหนักในควำมส ำคัญของ
ควำมรู้พ้ืนฐำน มีทักษะและรู้จักใช้หลักวิชำในกำรท ำงำนและกำรแก้ไขปัญหำ มีคุณธรรมในกำรด ำรงชีพและมี
จิตส ำนึกในกำรจรรโลงสังคม 
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ปณิธาน  
สร้ำงบัณฑิตให้มีปัญญำ คุณธรรม และควำมสุข 

วิสัยทัศน์ 
บูรณำกำรวิชำกำร และสร้ำงงำนวิจัยในระดับสำกล 

พันธกิจ 
1. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำ 
2. สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในระดับชำติและนำนำชำติ 
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกเพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 
4. พัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
5. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรและกำรวิจัยในระดับชำติและนำนำชำติ 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และวิชำชีพชั้นสูงทำงด้ำนศิลปศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีให้แก่นิสิตทั้งภำยในและภำยนอกคณะ โดยมุ่งเน้นคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร   

2. พัฒนำสมรรถนะ ทักษะของบุคลำกร ให้เหมำะสมกับหน้ำที่ 

3. เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก ที่มีประสิทธิภำพและคล่องตัว 

4. บัณฑิตมีศักยภำพทำงวิชำกำรและคุณธรรม จริยธรรม  

5. ผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพทำงด้ำนศิลปศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำสังคม  

6.  บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแก่สังคม  

7. ท ำนุบ ำรุ งศิลปวัฒนธรรม เ พ่ือรักษำควำมเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มุ่งประสำนศิลป์และวิทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 

 ค าอธิบาย 
 ประสานหมำยถึง ท ำให้เข้ำกันสนิท เชื่อม 
 ศิลป์และวิทย์ หมำยถึง ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปศำสตร์ ซึ่งได้แก่ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ
และเศรษฐศำสตร์ ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ได้แก่ คณิตศำสตร์ ชีววิทยำ เคมี ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ 
 บัณฑิตที่มีคุณภาพ หมำยถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
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1.4 แผนงานประจ าปีของคณะ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสตูรและการบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

1.บริหำรจัดกำรหลักสูตร
ตำมมำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ 

1. โครงกำรสร้ำงหลักสูตร/รำยวิชำทีบู่รณำกำรระหว่ำงสำขำ 
    - โครงกำรจัดท ำหลกัสูตร วท.ม.(คณิตศำสตร์ประยุกต์) 
 

 
จ ำนวนหลกัสูตร 

 

 
1 

 
25,000 

 
ปีงบประมำณ 2554 

 
สำยวิชำคณิตศำสตร์ 

2. สร้ำงระบบและกลไกกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรสอนและกำรวัดผลที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
    - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบมำตรฐำนที่เกี่ยวขอ้งในห้องปฏิบัตกิำร
เบื้องต้น 
    - โครงกำรทัศนศึกษำรำยวิชำตำ่งๆ 
    - โครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ในหลกัสตูร 
    - โครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ทีป่รึกษำ 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 
20 
80 

2,645 
280 
295 

 
18,000 
10,400 
250,800 
41,000 
44,610 

 
ปีงบประมำณ 2554 

1 ต.ค.53 –31 พ.ค.54 
ปีงบประมำณ 2554 
ปีงบประมำณ 2554 
ปีงบประมำณ 2554 

 
ฝ่ำยวิชำกำร 
สำยวิชำเคมี 

สำยวิชำ 
สำยวิชำ 
สำยวิชำ 

2. โครงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย 
    - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรท ำวิจยัเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 

 
20 

 
22,700 

 
ปีงบประมำณ 2554 

 

 
ฝ่ำยวิชำกำร 

3. โครงกำรพัฒนำสื่อกำรสอนแบบ e-learning  จ ำนวนรำยวิชำ 3 31,000 ปีงบประมำณ 2554 ฝ่ำยวิชำกำร 

3. กำรส่งเสริมให้นิสิตมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 
ประสงค์ 

1. โครงกำรส ำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิต 
    - โครงกำรนิสิตฝึกงำน ( 2 โครงกำร ) 

ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่ำน
กำรฝึกงำน 

90 24,600 ปีงบประมำณ 2554 
 

สำยวิชำวิทยำศำสตร์ , 
โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำเคม ี
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. กำรส่งเสริมให้นิสิตมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 
ประสงค์ 
 

2. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนกึรับผิดชอบแก่นิสิต 
     - โครงกำรปฐมนิเทศและบำยศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ รุ่นที่ 7 
     - โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
     - โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553( 2 โครงกำร ) 
    - โครงกำรคุณธรรม  ควำมพร้อม  นอ้งใหม่สำยใย ศวท. 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 
100 
967 
80 
900 

 
300,000 
42,725 
126,000 
40,250 

 
4 มิ.ย. 54 
31 พ.ค. 54 
26 มี.ค. 54 
29 พ.ค. 54 

 
ฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
ฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

สำยวิชำ 
ฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

    - โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
    - ท ำบุญโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำและฟิสิกส์สัมพันธ ์ครั้งที่ 1 
    - โครงกำรสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
    - โครงกำรศึกษำภูมิปัญญำทอ้งถิ่นและวิถีชีวิตไทย 
    - โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมำรยำทไทย ส ำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 
    - โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
    - โครงกำรสำนสัมพันธ์ระหวำ่งนิสิต ( 18 โครงกำร) 
    - โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ( 3 โครงกำร ) 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
320 

40,000 
8,000 
6,500 
10,000 
70,000 
30,000 
937,285 
224,500 

7 เม.ย. 54 
23 ม.ค. 54 
4 มี.ค. 54 
11 ก.พ. 54 

19-21 พ.ย. 54 
2 ธ.ค. 54 

มิ.ย. – ก.ค. 54 
24 มิ.ย. – 21 พ.ย. 54 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
สำยวิชำฟิสิกส ์

อ.สุรีรัตน์ วงศ์สมิง 
สำยวิชำบริหำรธุรกิจฯ 
โครงกำรกำรจัดกำร 

IT (ภำคพิเศษ) 
สำยวิชำ 

IT (ภำคพิเศษ) 
3. โครงกำรพัฒนำนิสิตทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     - โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์ส ำหรบังำนกรำฟิกดว้ย Illustrator 
     - โครงกำรอบรมกำรสร้ำงโฮมเพจ 
     - โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรกำรสร้ำงมัลติมิเดียด้วย 
Macromedia Flash MX 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 

 
60 
 

30 

 
6,500 
26,000 
6,500 

 
2 พ.ย.53 – 23 ก.ย.54 

 
2 พ.ย.53 – 23 ก.ย.54 

 

 
IT (ภำคพิเศษ) 

สำยวิชำศิลปศำสตร์ 
IT (ภำคพิเศษ) 

 
4. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิตเพื่อควำมเป็นเลิศในระดับชำติ     
    - โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนิสิต 
    - โครงกำรบรรยำยพิเศษ เร่ือง “Mind Map กับกำรวำงแผนดำ้นกำรเรียน
และกำรด ำเนินชวีิต” 
    -โครงกำรสัมมนำวิชำกำร"วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2554" 
    - โครงกำรน ำนิสิต เข้ำรว่มประชุมสมัมนำป่ำชำยเลนแห่งชำติครั้งที่ 14 
    - โครงกำรจัดสอบปัญหำพิเศษปริญญำตรี หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
    - โครงกำรทดสอบศักยภำพดำ้นภำษำญี่ปุ่น 

 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

 
3.50 
3.50 

 
3.50 
3.50 
90 
 

   3.50 

 
30,000 
25,000 

 
12,040 

840 
2,000 

 
1,100 

 
ปีงบประมำณ 2554 

12 พ.ย. 53 
 

24-25 ก.ย. 54 
8 ก.ย. 54 

4-15 มี.ค. 54 
 

6 มี.ค. 54 

 
สำยวิชำคอมพิวเตอร ์
กำรจัดกำร ภำคพิเศษ 

 
สำยวิชำวิทยำศำสตร์ 

 
สำยวิชำวิทยำศำสตร์ 

 
สำยวิชำศิลปศำสตร์ 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    - โครงกำรทดสอบศักยภำพดำ้นภำษำจีน ครั้งที่ 1 
    -โครงกำรเล่ำเรื่องภำษำ วัฒนธรรมและสังคมจีน ครั้งที่ 3-4 
    - โครงกำรทดสอบศักยภำพดำ้นภำษำอังกฤษ 
- โครงกำรเรียนรู้กำรจัดฝึกอมรมของนสิิตในรำยวิชำ 01132221 กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย ์
    - โครงกำรบรรยำยพิเศษควำมสัมพนัธ์ญี่ปุ่น-ไทย 
    - โครงกำรศึกษำดูงำนของนิสิต ( 15 โครงกำร )  
    - โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเคมีค ำนวณTS2C2 ครั้งที่ 7 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

3.50 
3.50 
3.50 

 
50 
825 
80 

13,925 
60,000 
10,000 

 
30,000 

1,591,000 
100,000 

พ.ย. 53 – ก.ค.54 
10 ก.พ. 54 

24 ม.ค.-25 ก.พ.54 
 

10 พ.ย. 54 
ปีงบประมำณ 2554 

11-14 ต.ค.54 

สำยวิชำศิลปศำสตร์ 
สำยวิชำศิลปศำสตร์ 

สำยวิชำบริหำรธุรกิจฯ 
 

อ.พัชรำ  จตุรโกมล 
สำยวิชำ 

สำยวิชำเคมี 

5. โครงกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำแก่นิสิต 
     - โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำและทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม 
 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 
50 

 
15,000 

 
ภำคต้น 

 
สำยวิชำ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยสู่ระดบัสากล 

1. สร้ำงเครือข่ำยเพิ่มโอกำส
ในกำรผลิตผลงำนวิจัย 

1. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจยัระหวำ่งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
    - โครงกำรประชุมวิทยำกำรด้ำนกำรวิจัยของคณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 
30 

 
10,000 

 
ปีงบประมำณ 2554 

 
ศสวท. 

2. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจยักับชุมชนและองค์กรทั้งในและต่ำงประเทศ 
    - โครงกำรสนับสนุนกำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 
3 

 
200,000 

 
1 ต.ค.53 – 3 มี.ค.54 

 
ศสวท. 

2. จัดหำทรัพยำกรและสิ่ง
สนับสนุนกำรท ำวจิัย 

1. โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวจิยั 
2. โครงกำรเสริมสร้ำงกำรใช้โปรแกรม Excel และWord ส ำหรับงำนวิจัย 

 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

 
3.50 

 
10,000 

 
ปีงบประมำณ 2554 

 
สำยวิชำเคมี 

3.โครงกำรสร้ำงกลไก
สนับสนุนให้ผลงำนวิจัยสู่
ระดับสำกล 

1. โครงกำรสนับสนุนเงินทุนวิจัยคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร 20 400,000 ปีงบประมำณ 2554 ศสวท. 
2. โครงกำรให้รำงวัลกำรตีพิมพบ์ทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ ์ 20 300,000 ปีงบประมำณ 2554 ศสวท. 

4. สร้ำงระบบและกลไกกำร
จัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจยั
และบริกำรวิชำกำร 

1. โครงกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจยัหรือบริกำรวิชำกำรให้เป็นองค์ควำมรู้ที่
คนทั่วไปเข้ำใจได้ 

จ ำนวนเร่ือง 
 

8 - ปีงบประมำณ 2554 ศสวท. 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจดัการเชิงรุกเพื่อรับการเปลีย่นแปลง 

1. พัฒนำระบบและกลไก 2. โครงกำรสร้ำงระบบกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน      
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กำรบริหำรงำนแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

    - โครงกำรประเมินคุณภำพหนว่ยงำนภำยใน ประจ ำปี 2554 
    - โครงกำรสัมมนำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 
    - โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำยุทธศำสตร์ สำยวิชำคณิตศำสตร์ 2555-2558 
    - โครงกำรสนับสนุนงำนด้ำนประกันคุณภำพของสำยวิชำ 
    - โครงกำรสัมมนำคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
    - โครงกำรสัมมนำโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำเคมี 
    - โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำบริหำรธุรกิจ 
    - โครงกำรสัมมนำประจ ำปี 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
    - โครงกำรสัมมนำผู้บริหำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
    - โครงกำรศึกษำดูงำนและสัมมนำสำยวิชำศิลปศำสตร์ 
    - โครงกำรสัมมนำเพื่อกำรพัฒนำสำยวิชำจุลชีววิทยำ 
    - สัมมนำบุคลำกรโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำฟิสิกส์ 
    - โครงกำรสัมมนำโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำสังคมศำสตร์ ประจ ำปี 2554 
    - โครงกำรสัมมนำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

3.50 
3.50 

 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.51 
3.50 
3.50 
10 

3.50 

80,000 
5,000 

 
55,000 
10,000 
65,780 
100,000 
30,000 
500,000 
300,000 
50,000 
2,000 
39,500 
30,000 
80,000 

10 พ.ค. – 1 ก.ค.54 
7 เม.ย. 54 
 
9-11 ก.ย. 54 
30 มี.ค. – 18 เม.ย.54 
23-24 เม.ย.54 
18-20 เม.ย.54 
1-31 มี.ค. 54 
17-18 ก.ย. 54 
1 ต.ค.-30 ก.ย. 54  
31 พ.ค.-2 มิ.ย.54 
26 เม.ย. 54 
ปีงบประมำณ 2554 
1-3 ส.ค. 54 
ปีงบประมำณ 2554 

ฝ่ำยปนะกันคุณภำพ 
สำยวิชำบริหำรธุรกิจ ฯ 

 
สำยวิชำคณิตศำสตร์ 
สำยวิชำคอมพิวเตอร ์

ฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
สำยวิชำเคมี 

สำยวิชำบริหำรธุรกิจ ฯ 
ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ฯ 
ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ฯ 
สำยวิชำศิลปศำสตร์ 
สำยวิชำจุลชีววิทยำ 

สำยวิชำฟิสิกส ์
สำยวิชำสังคมศำสตร์ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 2. โครงกำรพัฒนำสู่องค์กรเรียนรู้ 
    - โครงกำรสนับสนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรของคณะ 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 
2 

 
200,000 

 
 ปีงบประมำณ 2554 

 
ศสวท. 

2. พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เชิงกลยุทธ ์

1. โครงกำรก ำหนดสรรถนะหลกัของบุคลำกร   จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม 3 100,000 ปีงบประมำณ 2554 ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยวิชำกำร 
2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
     - โครงกำรศึกษำดูงำนประกันคุณภำพ 
     - โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร 
     - โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำคณิตศำสตร์     
     - โครงกำรจัดกำรควำมรู้ หัวขอ้ สมรรถนะและกำรพัฒนำคุณภำพงำน
บริกำร 
     - โครงกำรฝึกอบรม R2R 
     - โครงกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร      
     - โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ กำรสร้ำงแบบประเมินคุณภำพ

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

4 
3.50 
3.50 
80 

3.50 
 

3.50 
3.50 
3.50 

- 
100,000 
4,650 

180,000 
200,000 

 
50,000 
50,000 
6,000 

  ปีงบประมำณ 2554 
เม.ย.-พ.ค.54 
2 ส.ค. 54 

ปีงบประมำณ 2554 
7-8 ก.ย. 54 

 
29 ก.ย. 54 

มิ.ย. 54 
13 ก.ย. 54 

 
ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
สำยวิชำคณิตศำสตร์ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

อัตโนมัติบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
     - โครงกำรอบรมคอมพวิเตอร์เพื่อผลิตส่ือมัลติมีเดียอย่ำงง่ำย 
     - โครงกำรอบรมคอมพวิเตอร์เพื่อผลิตงำนกรำฟฟิคประเภทสื่อสิ่งพิมพ ์

 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม/คน 

 
50 
50 

 
11,000 
11,000 

 
ปีงบประมำณ 2554 
ปีงบประมำณ 2554 

 
ส่วนงำนจัดกำรศึกษำ 
ส่วนงำนจัดกำรศึกษำ 

3. โครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 
     - โครงกำรครบรอบ 18 ปีเนื่องในวนัคล้ำยวันสถำปนำคณะ 
     - โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย 

จ ำนวนโครง/กิจกรรม 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

1 
3.50 
3.50 

 
100,000 
40,000 

ปีงบประมำณ 2554 
31 ส.ค. 54 
7 เม.ย. 54 

 
ฝ่ำยวิเทศน์สัมพันธ์ฯ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

3. พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำร 

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
 

จ ำนวนฐำนขอ้มูลที่พัฒนำ 
 

1 
 

- 
 

ปีงบประมำณ 2554 
 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
 

กิจกรรม / โครงการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ. 2555 

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

1. ส่งแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรประเมินฯ 

31            

2. ประชุมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ประเมินคุณภำพ แก่คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพฯ 

            

3. ประชุมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ประเมินคุณภำพแก่บุคลำกรและ
ผู้รับผิดชอบงำนประกัน 

            

4. จัดท ำโครงกำรเพื่อของบประมำณเงินรำยได้ 
ประจ ำปี 2556 

            

5.  ก ำหนดวันเวลำและรูปแบบกำรประเมิน
คุณภำพหน่วยงำนภำยในคณะ      

            

6.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคณุภำพ
ระดับสำยวิชำ/ ส ำนักงำน    

            

7.  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
ปรับปรุงคณะ 

            

8. หน่วยงำน/ฝ่ำยรวบรวมข้อมูลตำมตัวบ่งช้ี เพื่อ
จัดท ำ SAR 

            

9. หน่วยงำนส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ให้คณะกรรมกำร 

 
           

10. ประเมินคณุภำพหน่วยงำน  (โครงกำร
ประเมินคุณภำพ ประจ ำปี 2555กิจกรรม 1) 

 
      14-22     

11. แจ้งผลกำรประเมินคุณภำพหน่วยงำน 
ประจ ำปี 2555 ให้หน่วยงำนทรำบ 

 
      23     

12. หน่วยงำนจัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงฯ ส่ง
คณะ 

 
       29    

13. คณะฯ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
ประจ ำปี 2555 

 
           

14. คณะฯ ส่งรำยงำนกำรประเมนิตนเอง             

15. คณะฯ รับกำรประเมินคณุภำพ (โครงกำร
ประเมินคุณภำพ ประจ ำปี 2555กิจกรรม 2) 

 
        4-6   

16. โครงกำรอบรมให้ควำมรูด้้ำนประกัน
คุณภำพแก่บุคลำกร 
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17. โครงกำรรำงวัลคณุภำพส ำหรบัหน่วยงำน
ภำยใน 

 
           

18. โครงกำรสัมมนำคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพ 

 
           

19. คณะฯ รับกำรตรวจเยี่ยม (โครงกำรประเมิน
คุณภำพ ประจ ำปี 2555กิจกรรม 3) 

    
 

       

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 
         
 

       แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างองค์กร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  * เป็นหน่วยงำนที่อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยใน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

สายวิชา หน่วยงานสนับสนุน 

  - สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
  - สายวิชาคณิตศาสตร์ 
  - สายวิชาศิลปศาสตร์ 
  - โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี* 
  - โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์* 
  - โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา* 
  - โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์* 
  - โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ 
    และเศรษฐศาสตร์* 
  - โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์* 
  - โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษา* 

 

   - ส านักงานเลขานุการ 
   - ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   - โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 2  โครงสร้างการบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารจัดการ 

  - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  - รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
  - รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
  - รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

  - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
  - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
  - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
  - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
  - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
     และกิจการพิเศษ 
 

  - หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
  - หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

  - หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ 
  - หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ 
  - หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ 
  - ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 
  - ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟิสิกส์ 
  - ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
  - ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร์ 
  - ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจ 
    และเศรษฐศาสตร์ 
  - ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร์ 
  - ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา 
    อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

  - ประธานโครงการจัดต้ังส่วนงานจัดการศึกษา 
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รายนามคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

 1. คณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์    ประธำนกรรมกำร 

 2. รองคณบดีฝ่ำยบริหำร      กรรมกำร 

 3. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      กรรมกำร 
 4. หัวหน้ำสำยวิชำศิลปศำสตร์      กรรมกำร 
 5. หัวหน้ำสำยวิชำวิทยำศำสตร์      กรรมกำร 

 6. หัวหน้ำสำยวิชำคณิตศำสตร์      กรรมกำร 

 7. ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำ ภำยในคณะ    กรรมกำร 

 8. ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ภำยนอกคณะ    กรรมกำร 

 9. รศ.จิตรำภรณ์  ธวัชพันธุ ์  กรรมกำร  
 10. นำงวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์   กรรกำรและเลขำนุกำร 

 

1.7 รายนามผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 

รายนามผู้บริหารคณะ 
  คณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ผศ.ดร.ชำนันก์  สุดสุข 
 รองคณบดีฝ่ำยบริหำร ผศ.วุฒิพงษ์  ศิลปวิศำล 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  รศ.ศิริภัทรำ  เหมือนมำลัย 
 รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ  รศ.จิตรำภรณ์  ธวัชพันธุ ์
 รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน  อ.ดร.วิเนตร แสนหำญ 
 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต  อ.ดร.พจมำลย์  พูลมี 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำร  อ.ดร.อำร์ม อันอำร์ตงำม 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต   อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ  นำยวิทยำ  จ่ำทอง  
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  อ.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย  อ.ดร.วรำงคณำ   จิตตชุ่ม 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรพิเศษ อ.ดร.ประภำ โซ๊ะสลำม 
 

รายนามผู้บริหารหน่วยงานภายใน 
  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร นำงวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์ 
  หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี อ.ดร.วรำงคณำ   จิตตชุ่ม 
  หัวหน้ำสำยวิชำศิลปศำสตร์ อ.ดร.วิสุทธิ ์ จรูญธวัชชัย 
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  หัวหน้ำสำยวิชำวิทยำศำสตร์ ผศ.ดร.ธนวรรณ พำณิชพัฒน์ 
 หัวหน้ำสำยวิชำคณิตศำสตร์ ผศ.ดร.สิทธิพงศ ์ รักตะเมธำกูล 

  *ประธำนฯโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำเคมี อ.ดร.ปิต ิ ตรีสุกล 
  *ประธำนฯโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำฟิสิกส์ ผศ.นพพร รัตนช่วง 
  *ประธำนฯโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำจุลชีววิทยำ อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชำติ 
  *ประธำนฯโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำคอมพิวเตอร์ รศ.ชุติมณฑน์  บุญมำก 
  *ประธำนฯโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำบริหำรธุรกิจ ผศ.วล ี สงสุวงค์ 
  และเศรษฐศำสตร์   
  *ประธำนฯโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำสังคมศำสตร์ รศ.นันทนำ  เลิศประสบสุข  
  *ประธำนฯโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำอุตสำหกรรมบริกำร    อ.ดร.อนำมัย       ด ำเนตร 
                  และนวัตกรรมภำษำ 
  *ประธำนฯโครงกำรจัดตั้งส่วนงำนจัดกำรศึกษำ     นำยวิทยำ           จ่ำทอง 

 
หมายเหตุ  *  เป็นต ำแหน่งที่อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยใน 

 
 

 

 
 

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
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คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุข 

 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผศ.วุฒิพงษ์  ศิลปวิศาล 

 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ.ศริิภัทรา เหมือนมาลัย 

 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ ์

 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน  
อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ 

 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  

อ.ดร.พจมาลย์ พูลมี 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศร ี

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

นายวิทยา จ่าทอง 

 
ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ ์

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม 

 
ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
อ.ดร.ประภา โซ็ะสลาม 
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หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ 

 

 
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัย 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม 

 
หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ 
อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย 

 
หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน 

 
หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ 

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล 

 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 

อ.ดร.ปิติ ตรีสุกล 

 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ 

ผศ.นพพร รัตนช่วง 

 

 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา 

จุลชีววิทยา 
อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ 

 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ 

รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก 
 

 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา 
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

ผศ.วลี สงสุวงค์ 

 
ประธานโครงการจัดตั้ง 
สายวิชาสังคมศาสตร์ 

รศ.นันทนา เลิศประสบสุข 

 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรม

บริการและนวัตกรรมภาษา  
อ.ดร.อนามัย ด าเนตร 

 

 
ผู้บริหารหน่วยงานภายใน 
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1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2554 ที่คณะภาคภูมิใจ 
 

1.  นิสิตสายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
ในการประกวดแข่งขันจัดบูทวัฒนธรรม งาน Japan Four Season Fun Fair 2011 

กลุ่มนิสิตหลักสูตร ศศบ. ภำษำอังกฤษ ที่เรียนภำษำญี่ปุ่น เป็นตัวแทนมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมงำน Japan 
Four Season Fun Fair 2011 ที่จัดโดยสถำบันสอนภำษำไมนิจิ ระหว่ำงวันที่ 1-2 ตุลำคม 2554 ณ สนำมกีฬำใน
เขตพระรำชวังสนำมจันทร์  โดยกลุ่มนิสิตชั้นปีที่สี่ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในกำรประกวดแข่งขันจัดบูท
วัฒนธรรมญี่ปุ่น และกลุ่มนิสิตชั้นปีที่สำมแสดงร ำวงบงโอโดริ ซึ่งเป็นกำรร ำวงแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ผู้ที่มำเที่ยวงำนได้
รับชมอย่ำงตื่นตำตื่นใจ สร้ำงควำมภำคภูมิใจ และชื่อเสียงให้กับวิทยำเขตก ำแพงแสนเป็นอย่ำงยิ่งอำจำรย์ผู้ควบคุม 
1. นำงสำวสุรีรัตน์ วงศ์สมิง 2. Mrs. Fumie Ishikawa 

 2. นางสาวชนิกา ประยูรวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเคมีได้รับรางวัลในการประกวดสุนทรพจน์ 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหัวข้อเรื่อง “พระราชกรณียกิจ ดั่งน้ าทิพย์ชโลมใจไทยทั่ว
หล้า” จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม และเข้ำรับรำงวัลกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 
2555 ณ ศำลำกลำง จังหวัดนครปฐม 

1.9 ข้อมูลสถิต ิ

 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมำณท้ังหมดของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมำณแผ่นดิน 34.395 34.395 0 25.915 25.915 0 33.287 33.287 0 
งบประมำณเงินรำยได ้ 49.478 35.095 14.383 50.267 39.403 10.864 51.039 40.859 10.180 

รวม (บาท) 83.873 69.49 14.383 76.182 65.318 10.864 84.326 74.146 10.180 

 

 ข้อมูลกำรเงินและงบประมำณของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รายการ 
ปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 

2552 2553 2554 
รำยรับท้ังหมดของหน่วยงำน 83.873 76.182 84.326 

ประธานโครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา 
นายวิทยา จ่าทอง 
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รำยรับจำกกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ N/A N/A 0.18 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของหน่วยงำน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อำคำร สถำนท่ีและที่ดิน 58.950 62.299 36.161 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนครภุัณฑ์ อำคำร สถำนท่ี และที่ดิน 16.836 6.070 4.698 
ค่ำใช้จ่ำยและมูลค่ำในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ N/A N/A N/A 
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำอำจำรย ์ N/A 141,624 123,280 
ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ำรสนเทศ N/A N/A 1.764 
เงินเหลือจ่ำยสุทธิ 14.383 10.864 10.180 
สินทรัพย์ถำวร N/A 1.114 1.763 

 
 

 รำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1. เงินได้จำกค่ำหน่วยกิต 23,160,685.91 1. งบบุคลำกร 6,814,837.44 
2. เงินได้จำกค่ำธรรมเนียมพิเศษ 25,337,900 2. งบด ำเนินงำน 15,911,395.22 
3. เงินจัดสรรผลประโยชน์จำกกำร
เรียนกำรสอนหลักสตูรภำคพิเศษ 

64,374.35 
3. งบลงทุน 4,698,627.19 

4. เงินรำยไดจ้ำกกำรประยุกต์และ
บริกำรวิชำกำร 

- 
4. งบอุดหนุน 6,715,184.67 

5. เงินรำยไดสุ้ทธิโครงกำรพัฒนำ
วิชำกำร 

184,363.04 
5. งบรำยจ่ำยอื่น 6,719,603.63 

6. เงินรำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน 1,990,628.11   
7. เงินรำยได้อดุหนุนจำก
มหำวิทยำลยั 

228,600 
  

8. เงินรำยได้อื่นๆ 72,590.78   
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 51,039,142.19 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 40,859,648.15 

 

1.9.2 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด ปีการศึกษา 2552-2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 7 3 10 7 4 11 8 4 12 
- หลักสูตรภำษำไทย 7 3 10 7 4 11 8 4 12 
- หลักสูตรนำนำชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(รวม) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
- หลักสูตรภำษำไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- หลักสูตรนำนำชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ปริญญาโท (รวม) 3 1 4 4 1 5 5 1 6 
- หลักสูตรภำษำไทย 3 1 4 4 1 5 4 1 5 
- หลักสูตรนำนำชำติ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
ปริญญาเอก (รวม) 1 0 1 1 0 1 2 0 2 
- หลักสูตรภำษำไทย 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
- หลักสูตรนำนำชำติ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 11 4 15 12 5 17 15 5 20 
- รวมหลักสูตรภำษำไทย 11 4 15 12 5 17 15 5 20 
- รวมหลักสูตรนำนำชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ 
ประเภทหลักสูตร เปิด

สอน 
() 

ไม่เปิด
สอน 
() 

ภาค
ปกต ิ
() 

ภาค
พิเศษ 
() 

ภาษาไทย
() 

นานาชาติ
() 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 
1. หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำ

ภำษำอังกฤษ 
ปริญญำตร ี        

สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
ปริญญำตร ี  

  
   

  

3. หลักสตูรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติสำขำวิชำ
พฤกษ์เศรษฐกิจ 

ปริญญำโท 
แผน ก  

  
   

  

4. หลักสตูรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

ปริญญำโท 
แผน ก  

  
   

  

5. หลักสตูรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ชีวผลติภณัฑ ์

ปริญญำโท 
แผน ก  

  
   

  

6. หลักสตูรปริญญำดุษฎีบณัฑติ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 

ปริญญำเอก 
แผน ก  
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ 
ประเภทหลักสูตร เปิด

สอน 
() 

ไม่เปิด
สอน 
() 

ภาค
ปกต ิ
() 

ภาค
พิเศษ 
() 

ภาษาไทย
() 

นานาชาติ
() 

โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 
7. หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต 
สำขำวิชำเคม ี

ปริญญำตร ี       

โครงการจัดต้ังสายวิชาฟิสิกส์ 
8. หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต 

สำขำวิชำฟิสิกส ์
ปริญญำตร ี       

โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร์ 
9. หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต 

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์
ปริญญำตร ี  

  
 

  
  

10. หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ปริญญำตร ี  
  

 
  

  

โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
11. หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต 

สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
ปริญญำตร ี  

  
 

  
 

  

12. หลักสตูรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ 
สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 

ปริญญำโท 
แผน ก  

  
 

  
 

  

โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
13. หลักสตูรบริหำรธรุกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำร ปริญญำตร ี         
14. หลักสตูรบริหำรธรุกิจ สำขำวิชำ กำรตลำด ปริญญำตร ี         
โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร์ 
15. หลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำ

รัฐศำสตร ์
ปริญญำโท 

แผน ก 
แผน ข 

        

โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
16. หลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต 

สำขำวิชำภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 
ปริญญำโท 

แผน ก 
แผน ข 

   

  

 

  

17. หลักสตูรปริญญำดุษฎีบณัฑติ 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 

ปริญญำเอก 
แผน ก 

 
  

 
  

 
  

รวม  15 2  17   15 5 

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญำโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย  

1.9.3 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา (ตามหลักสูตรที่เปิดสอน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 
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ป.โท ป.เอก 
สายวิชาวิทยาศาสตร์ 

- หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ 64 0 0 64 
- หลักสตูรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติสำขำวิชำพฤกษ์เศรษฐกิจ 0 5 0 5 
- หลักสตูรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
0 15 0 15 

- หลักสตูรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีว
ผลิตภณัฑ ์

0 5 0 5 

- หลักสตูรปริญญำดุษฎีบณัฑติสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวผลติภณัฑ ์ 0 0 4 4 
- รำยวิชำเปิดบริกำร 104 96 4 189 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 
- หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 149 0 0 149 
- รำยวิชำเปิดบริกำร 11 0 0 11 

สายวิชาคณิตศาสตร์ 
- รำยวิชำเปิดบริกำร 7 0 0 7 

โครงการจัดต้ังสายวิชาฟิสิกส์ 
- หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิตสำขำวิชำฟิสิกส ์ 47 0 0 47 
- รำยวิชำเปิดบริกำร 16 0 0 16 

โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 
- หลักสตูรหลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเคม ี 37 0 0 37 
- รำยวิชำเปิดบริกำร 11 0 0 11 

โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
- หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิตสำขำวิชำจุลชีววิทยำ 23 0 0 23 
- หลักสตูรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติสำขำวิชำจุลชีววิทยำ 0 7 0 7 
- รำยวิชำเปิดบริกำร 0 0 0 0 

โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร์ 
- หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิตสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ 42 0 0 42 
- หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 78 0 0 78 
- รำยวิชำเปิดบริกำร 0 0 0 0 

โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
- หลักสตูรบริหำรธรุกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำร 49 0 0 49 
- หลักสตูรบริหำรธรุกิจ สำขำวิชำ กำรตลำด 5 0 0 5 
- รำยวิชำเปิดบริกำร 7 0 0 7 

โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร์ 
- หลักสตูรศลิปศำสตรม์หำบณัฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 0 13 0 13 
- รำยวิชำเปิดบริกำร 40 0 0 40 

โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
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ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

รวม 
ป.โท ป.เอก 

- หลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำสำกล 

0 23 0 23 

- หลักสตูรปริญญำดุษฎีบณัฑติสำขำวิชำภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำสำกล 

0 0 23 23 

- รำยวิชำเปิดบริกำร 0 0 0 0 

รวม 562 78 27 667 

 

1.9.4 จ านวนบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด   คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

ประเภทบุคลากร 
ปีการศึกษา 

2553 2554 
1. บุคลำกรสำย
วิชำกำร 

1.1 สัญชำติไทย ปริญญำตร ี 9 2 
ปริญญำโท 59 65 
ปริญญำเอก 69 75 
รวม 137 142 

1.2 สัญชำติอื่น ปริญญำตร ี 0 3.5 
ปริญญำโท 0 2 
ปริญญำเอก 0 0 
รวม 0 5.5 

รวมบุคลำกรสำยวิชำกำร ปริญญำตร ี 9 5.5 
ปริญญำโท 59 67 
ปริญญำเอก 69 75 
รวมทั้งหมด 137 147.5 

2.  นักวิจัย 2.1 สัญชำติไทย ปริญญำตร ี 0 0 
ปริญญำโท 0 0 
ปริญญำเอก 0 0 
รวม 0 0 

2.2 สัญชำติอื่น ปริญญำตร ี 0 0 
ปริญญำโท 0 0 
ปริญญำเอก 0 0 
รวม 0 0 

รวมนักวิจัย ปริญญำตร ี 0 0 
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ประเภทบุคลากร 
ปีการศึกษา 

2553 2554 
ปริญญำโท 0 0 
ปริญญำเอก 0 0 
รวมทั้งหมด 0 0 

3.  บุคลำกรสนบัสนนุอื่น 91.5 90 
4.  รวมบุคลำกรทั้งหมด (ไม่รวมลำศึกษำต่อ) 213.5 223.5 
5.  บุคลำกรลำศึกษำต่อทุกประเภท  15 14 
6.  รวมบุคลำกรทั้งหมด (รวมลำศึกษำต่อ) 228.5 237.5 

 หมายเหตุ: บุคลำกรทั้งหมด ก ำหนดให้นับบุคลำกรที่มีระยะเวลำกำรท ำงำนดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 

- 6-9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่ำ 6 เดือนไม่สำมำรถน ำมำนับได ้
 

 

 จ านวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2554(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

วุฒิการศึกษา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ผลรวม
จ านวน 
(คน) 

ผลรวมค่า
ถ่วง

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 
(คน) 

ค่า
น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

ค่าน้ าหนัก จ านวน 
(คน) 

อำจำรย์ 0 5.5 2 48 5 61 114.5 401 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 0 3 8 6 8 16 72 
รองศำสตรำจำรย์ 3 0 5 10 8 5 15 90 
ศำสตรำจำรย์ 6 0 8 1 10 1 2 18 
ผลรวมจ านวน (คน) 5.5 67 75 147.5  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน) 

0 178 403  581 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  
(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า หารด้วย จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด) 

= 581/147.5 
      = 3.94 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5 
(ก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน) 

= 3.94 x 5 
  6 

=  3.28 

หมายเหตุ: บุคลำกรทั้งหมด ก ำหนดให้นับบุคลำกรที่มีระยะเวลำกำรท ำงำนดังน้ี 
- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่ำ 6 เดือนไม่สำมำรถน ำมำนับได ้
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 จ านวนอาจารย์(FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

ภาคิวชา/
สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

คณิตศำสตร ์ 0 2 6.5 8.5 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 8.5 11.5 

วิทยำศำสตร ์ 1 3 17 21.5 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 1 1 5.5 22 28.5 

ศิลปศำสตร ์ 3 18.5 6 27.5 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21.5 7 31.5 

เคม ี 0 3 12.5 15.5 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 15.5 19.5 

ฟิสิกส ์ 1 5 3 9 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 11 

จุลชีววิทยำ 0 0 11 11 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 13 

คอมพิวเตอร ์ 0 7 0 7 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 12 0 12 

บริหำรธรุกิจฯ 0 4 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 

สังคมศำสตร ์ 0 4 3 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 3 8 

สอบน. 0.5 1 0 1.5 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0.5 4 1 5.5 

รวมท้ังหมด 5.5 48 61 114.5 0 8 8 16 0 10 5 15 0 1 1 2 5.5 67 75 147.5 

 

 

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

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

1 9 เดือนขึ้นไป 5 64 74 143 110 16 15 2 143 
2 6-9 เดือน 1 6 2 9 9 0 0 0 9 
3 น้อยกว่ำ 6 เดือน 0 6 0 6 6 0 0 0 6 
4 ลำศึกษำต่อ 0 13.5 0 13.5 12.5 1 0 0 13.5 
5 ลำเขียนต ำรำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 6 90 76 171.5 138 17 15 2 171.5 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 5.5 67 75 147.5 114.5 16 15 2 147.5 

หมายเหตุ: FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค ำนวณตำมเกณฑ์ที่ สกอ. ก ำหนด เช่น อำจำรย์ข้ำรำชกำร อำจำรย์พนักงำน 
รวมทั้งอำจำรย์ที่มสีัญญำจ้ำงกับสถำบันหรือสถำนศึกษำทั้งปีกำรศึกษำ ท่ีมีระยะเวลำกำรท ำงำนดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6-9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่ำ 6 เดือนไม่สำมำรถน ำมำนับได ้
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 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการปีการศึกษา 2554 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

หน่วยงาน 
ช านาญงาน 

ช านาญการ
พิเศษ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ช านาญการ อื่นๆ รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 9 14 0 9 18 3 
สำยวิชำวิทยำศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 2 7 0 
สำยวิชำคณิตศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
สำยวิชำศิลปศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 2 5 0 
โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
เคมี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 5 0 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
ฟิสิกส์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำจุล
ชีววิทยำ 

0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
คอมพิวเตอร์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 7 1 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
บริหำรธรุกิจฯ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
สังคมศำสตร์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
อุตสำหกรรมบริกำรฯ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

โครงกำรจัดตั้งส่วนงำน
จัดกำรศึกษำ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 11 1 

ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 

รวม 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 4 19 58 1 19 64 5 

 หมายเหตุ: บุคลำกรทั้งหมด ก ำหนดให้นับบุคลำกรที่มีระยะเวลำกำรท ำงำนดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่ำ 6 เดือนไม่สำมำรถน ำมำนับได ้
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 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงานปีการศึกษา 2554 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงาน ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 13 69 0 8 90 

ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอด

เทคโนโลย ี

1 9 0 2 12 

โครงกำรจดัตั้งส่วนงำนจดักำรศึกษำ 3 11 0 4 18 

สำยวิชำวิทยำศำสตร ์ 8 6 0 4 18 

สำยวิชำคณติศำสตร ์ 14 4 0 0 18 

สำยวิชำศิลปศำสตร ์ 40 7 0 26 73 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำเคม ี 28 7 0 6 41 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำฟิสิกส ์ 1 1 0 0 2 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำจุลชีววิทยำ 18 8 2 0 28 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำคอมพิวเตอร์ 6 2 3 1 12 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำสังคมศำสตร์ 2 3 12 1 18 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำบริหำรธุรกจิและ

เศรษฐศำสตร ์

25 54 2 0 81 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำอุตสำหกรรม

บริกำรและนวัตกรรมภำษำ 

4 1 0 2 7 

รวม 163 182 19 54 400 

 
1.9.5  จ านวนนิสิตทั้งหมด (นับจ านวนหัวนิสิตจริง) 
 จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จากกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตปริญญาตรี 

รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม 

สายวิชาวิทยาศาสตร์                 

- หลักสตูร วท.บ. 
(วิทยาศาสตรช์ีวภาพ) 

65 0 65 54 0 54 63 0 63 70 0 70 252 0 252 

- ภำคปกต ิ 65 0 65 54 0 54 63 0 63 70 0 70 252 0 252 

สายวิชาศิลปศาสตร์                  

- หลักสตูร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 292 0 292 169 0 169 131 0 131 150 0 150 742 0 742 

- ภำคปกต ิ 88 0 88 69 0 69 60 0 60 63 0 63 280 0 280 

- ภำคพิเศษ 204 0 204 100 0 100 71 0 71 87 0 87 462 0 462 

โครงการจัดตั้งสายวชิาเคม ี                
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ภาควิชา/สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตปริญญาตรี 

รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม 

- หลักสตูร วท.บ. (เคมี) 60 0 60 44 0 44 40 0 40 51 0 51 195 0 195 

- ภำคปกต ิ 60 0 60 44 0 44 40 0 40 51 0 51 195 0 195 

โครงการจัดตั้งสายวชิาฟิสิกส ์                

- หลักสตูร วท.บ.( ฟิสิกส)์ 20 0 20 20 0 20 33 0 33 22 0 22 95 0 95 

- ภำคปกต ิ 20 0 20 20 0 20 33 0 33 22 0 22 95 0 95 

โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา                

- หลักสตูร วท.บ.(จุลชีววิทยา) 29 0 29 31 0 31 24 0 24 0 0 0 84 0 84 

- ภำคปกต ิ 29 0 29 31 0 31 24 0 24 0 0 0 84 0 84 

โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร ์                

- หลักสตูร วท.บ.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

156 0 156 98 0 98 97 0 97 111 0 111 462 0 462 

- ภำคปกต ิ 54 0 54 55 0 55 52 0 52 55 0 55 216 0 216 

- ภำคพิเศษ 102 0 102 43 0 43 45 0 45 56 0 56 246 0 246 

- หลักสตูร วท.บ. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

98 
0 

98 47 0 47 56 0 56 71 0 71 272 0 272 

- ภำคพิเศษ 98 0 98 47 0 47 56 0 56 71 0 71 272 0 272 

โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารฯ                

- หลักสตูร บธ.บ.(การจัดการ) 158 0 158 108 0 108 53 0 53 60 0 60 379 0 379 

- ภำคปกต ิ 70 0 70 48 0 48 53 0 53 60 0 60 231 0 231 

- ภำคพิเศษ 88 0 88 60 0 60 0 0 0 0 0 0 148 0 148 

- หลักสตูร บธ.บ. (การตลาด) 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 65 

- ภำคปกต ิ 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 65 

รวมทั้งหมด 943 0 943 571 0 571 497 0 497 535 0 535 2,546 0 2,546 

- ภาคปกต ิ 451 0 451 321 0 321 325 0 325 321 0 321 1,418 0 1,418 

- ภาคพิเศษ 492 0 492 250 0 250 172 0 172 214 0 214 1,128 0 1,128 

 

 จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโทคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม 

โครงการจัดตั้งสายวชิา
สังคมศาสตร ์

10 0 10 46 0 46 56 0 56 25 0 25 92 0 92 117 0 117 

- หลักสตูร ศศ.ม. 
(รัฐศาสตร์) 

10 0 10 46 0 46 56 0 56 25 0 25 92 0 92 117 0 117 

- ภำคพิเศษ 10 0 10 46 0 46 56 0 56 25 0 25 92 0 92 117 0 117 

สายวิชาวิทยาศาสตร ์ 8 0 8 0 0 0 8 0 0 29 0 29 0 0 0 29 0 29 

- หลักสตูร วท.ม. 
(วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

8 0 8 0 0 0 8 0 8 29 0 29 0 0 0 29 0 29 

- ภำคปกต ิ 8 0 8 0 0 0 8 0 8 29 0 29 0 0 0 29 0 29 
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- หลักสตูร วท.ม. 
(วิทยาศาสตร ์
ชีวผลิตภณัฑ์) 

2 0 2 0 0 0 2 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13 

- ภำคปกต ิ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 13 0 13 0 0 0 13 0 13 

- หลักสตูร วท.ม. 
(พฤกษ์เศรษฐกิจ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 

- ภำคปกต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 

โครงการจัดตั้งสายวชิา
จุลชีววิทยา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

- หลักสตูร วท.ม. 
(จุลชีววิทยา) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

- ภำคปกต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

โครงการจัดตั้งสายวชิา
อุตสาหกรรมบริการ
และนวัตกรรมภาษา 

7 0 7 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0 7 0 7 

- หลักสตูร ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล) 

7 0 7 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0 7 0 7 

- นำนำชำต ิ 7 0 7 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0 7 0 7 

รวมทั้งหมด 25 0 25 46 0 46 71 0 71 63 0 63 92 0 92 155 0 155 

- ภำคปกต ิ 8 0 8 0 0 0 8 0 8 31 0 31 0 0 0 31 0 31 

- ภำคพิเศษ 10 0 10 46 0 46 56 0 56 25 0 25 92 0 92 117 0 117 

- นำนำชำต ิ 7 0 7 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0 7 0 7 

 

 

 

 

 

 

 จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอก คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก ปี 1 รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ต่ำงชำติ รวม ไทย ต่ำงชำติ รวม 
สายวิชาวิทยาศาสตร ์ 3 0 3 7 0 7 
- หลักสูตร วท.ม.  
(วิทยำศำสตร์ชวีผลิตภัณฑ์) 

3 0 3 7 0 7 

-  ภำคปกต ิ 3 0 3 7 0 7 
โครงการจัดตั้งสายวชิาอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษา 

21 0 21 21 0 21 

- หลักสูตร ศศ.ม. 
(ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล) 

21 0 21 21 0 21 

- นำนำชำต ิ 21 0 21 21 0 21 
รวมท้ังหมด 24 0 24 28 0 28 

- ภำคปกติ 3 0 3 28 0 28 
- ภำคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 
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- นำนำชำติ 21 0 21 21 0 21 

 
 จ ำนวนนิสิตออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2552 – 2554 คณะคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) N/A N/A N/A N/A N/A N/A (10) (10) (20) 
- ลำออก N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 10 17 
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 0 3 
ปริญญาโท (รวม) N/A N/A N/A N/A N/A N/A (6) (1) (7) 
- ลำออก N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 2 
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 1 5 
ปริญญาเอก (รวม) N/A N/A N/A N/A N/A N/A (2) (0) (2) 
- ลำออก N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1 
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1 
รวมทั้งหมดทุกระดับ N/A N/A N/A N/A N/A N/A (18) (11) (29) 
- ลำออก N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 20 
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 1 9 

(ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนำคม 2553, 2554, 2555 ตำมล ำดับ) 

 

 อัตรำผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละของจ ำนวนนิสิตจบตำมเวลำที่ก ำหนดของหลักสูตร) ปีกำรศึกษำ 2552-2554 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์(ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย 
ปริญญาตรี (รวม) N/A N/A N/A N/A N/A N/A (93.89) (90.50) (92.19) 
- หลักสูตรภำษำไทย N/A N/A N/A N/A N/A N/A 93.89 90.50 92.19 
- หลักสูตรนำนำชำต ิ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(รวม) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 

- หลักสูตรภำษำไทย N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 

- หลักสูตรนำนำชำต ิ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 

ปริญญาโท (รวม) N/A N/A N/A N/A N/A N/A (0) (76.78) (38.39) 
- หลักสูตรภำษำไทย N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 76.78 38.39 
- หลักสูตรนำนำชำต ิ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 

ปริญญาเอก (รวม) N/A N/A N/A N/A N/A N/A (0) (0) (0) 
- หลักสูตรภำษำไทย N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 

- หลักสูตรนำนำชำต ิ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 
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 ระยะเวลำศึกษำเฉลี่ยของบัณฑิตจบปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์(ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร 
ภาคปกติ 

(ปี-เดือน) 

ภาคพิเศษ 

(ปี-เดือน) 

เฉลี่ย 

(ปี-เดือน) 

ระยะเวลาศึกษาท่ี

ก าหนดในหลักสูตร 

ปริญญาตรี (รวม)     

-หลักสูตรวท.บ.วิทยำกำร

คอมพิวเตอร ์

3 ปี 10.92 เดือน 4 ปี 2.64 เดือน 3.5 ปี 6.78 เดือน 4 ปี 

-หลักสูตรศศ.บ.ภำษำอังกฤษ 3 ปี 8.04 เดือน 3 ปี 9 เดือน 3 ปี 8.52 เดือน 4 ปี 

-หลักสูตรบธ.บ.กำรจัดกำร 4 ปี 0.82 เดือน - - 4 ปี 

-หลักสูตรวท.บ.เคม ี 4 ปี 1.92 เดือน - - 4 ปี 

-หลักสูตรวท.บ.วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 4 ปี 0.36 เดือน - - 4 ปี 

-หลักสูตรวท.บ.ฟิสิกส ์ 4 ปี 0.04 เดือน - - 4 ปี 

-หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศ - 4 ปี 1.2 เดือน - 4 ปี 

ปริญญาโท (รวม)     

-หลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

3 ปี 9.4 เดือน - - 2 ปี 

-หลักสูตรวิทยำศำสตร์ชีวผลติภณัฑ์ 3 ปี 6 เดือน - - 2 ปี 

-หลักสูตรรัฐศำสตร ์ - 1 ปี 6.24 เดือน - 2 ปี 

ปริญญาเอก (รวม)     

- หลักสูตร...     

- หลักสูตร...     

 

 

 

 

 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีกำรศึกษำ 2554 
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนอาจารย ์
จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 

FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนอาจารย ์
จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 

FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 
สำขำวิทยำศำสตร์ 72.5 1,550.49 1,272.60 1,411.55 1 : 19 
สำขำภำษำศำสตร์ศิลปศำสตร์ 52 2,787.28 2,528.29 2,657.78 1 : 51 
สำขำสถิติ คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

23 
801.79 823.89 812.84 

1 : 39 
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 201.00 0 100.50 

รวมทั้งหมด 147.5 5,340.56 4,624.78 4,982.67 1 : 36 

 ข้อมูลอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher): นิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES – Full Time 
Equivalent Student) (ใช้ข้อมูลคณะ) 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
1. จ ำนวนอำจำรย์ปฏิบตัิงำน N/A 137 134 
2. จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำทั้งหมด (FTES) N/A 4,602.05 4,982.67 

3. จ ำนวนอำจำรย์ต่อนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ  
(เกณฑ์มำตรฐำน 1:  ) 

N/A 1 : 34 1 : 37 

 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

สายวิชาวิทยาศาสตร์ 58 0 58 5 0 5 0 0 0 63 0 63 
- หลักสูตร วท.บ. 
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 

58 0 58 0 0 0 0 0 0 63 0 63 

- หลักสูตร วท.ม.  
พฤกษ์เศรษฐกิจ 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

- หลักสูตร  วท.ม.
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 

- หลักสูตรวท.ม.
วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- หลักสูตร ปร.ด.
วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 81 64 145 0 0 0 0 0 0 81 64 145 
- หลักสูตร ศศ.บ.
ภำษำอังกฤษ 

81 64 145 0 0 0 0 0 0 81 64 145 

โครงการจัดตั้งสายวิชา
ฟิสิกส์ 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

- หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33 
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ภาควิชา/สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

- หลักสูตร วท.บ. เคมี 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33 
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุล
ชีววิทยา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- หลักสูตร วท.บ. 
จุลชีววิทยำ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- หลักสูตร วท.ม. 
วิชำจุลชีววิทยำ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

โครงการจัดตั้งสายวิชา
คอมพิวเตอร์ 

58 61 119 0 0 0 0 0 0 58 61 119 

- หลักสูตร วท.บ.วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

58 16 74 0 0 0 0 0 0 58 16 74 

- หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

โครงการจัดตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ 

42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42 

- หลักสูตร บธ.บ.  
กำรจัดกำร 

42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42 

โครงการจัดตั้งสายวิชา
สังคมศาสตร์ 

0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 39 39 

- หลักสูตร ศศ.ม. รัฐศำสตร์ 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 39 39 
รวม 274 125 399 5 39 44 0 0 0 279 164 443 

 

 ข้อมูลจ ำนวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ท ำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน  
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จ านวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ท ากิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

และความยั่งยืน 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

สำยวิชำวิทยำศำสตร์ N/A N/A 1 
รวมทั้งหมด N/A N/A 1 
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1.9.6  งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ล า
ดับ 

โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 
คณิตศำสตร์       

1 

กำรวิเครำะห์แบบจ ำลองของ
คลื่นค ำตอบเคลื่อนท่ีใน
เครือข่ำยเส้นประสำทท่ีกำร
เชื่อมต่อระหว่ำงเซลล์เป็นชนิด
ท่ีมีกำรกระตุ้นทำงด้ำนข้ำง 

1 สิงหำคม 
2554 

ผศ.ดร.สิทธิ
พงศ์  รักตะ
เมธำกุล 

คณิต 
ศำสตร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

2 

กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำง 
คณิตศำสตร์ของภำวะสมดุล 
ของแคลเซียมและกระบวนกำร 
ปรับกระดูก 

2553-2556 

ชนม์ทิตำ รัต
นกุล  

มหำวิทยำ
ลัยมหิดล 

ศูนย์ควำม 
เป็นเลิศ

วิทยำศำสตร์ 
คณะ

วิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย 

มหิดล 

  432,000 432,000 

สหัทยำ รัตนะ
มงคลกุล  

มหำวิทยำ
ลัยบูรพำ 

ผศ.ดร.สิทธิ
พงศ์  รักตะ
เมธำกุล 

คณิต 
ศำสตร์ 

วรรณภำ คุณ
พสุเรือง 

มหำ 
วิทยำลัย
ศิลปำกร 

3 

ระบบเป็นคำบแบบอิมพัลส์ไม่
เชิงเส้นโดยมีตัวด ำเนินกำรท่ี
แปรค่ำตำมเวลำบนปริภูมิบำ
นำค 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.สุจิตรำ  
แสนหำญ 

คณิต 
ศำสตร์ 

ศวท. 13,800   13,800 



40                                                                       รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          

ล า
ดับ 

โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 

4 
เกณฑ์กำรแกว่งกวัดบำงเกณฑ์
ของสมกำรเชิงอนุพันธ์ไม่เชิง
เส้นแบบมีตัวหย่วง 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.เอกชัย  
สุนทรศิลสังวร 

คณิต 
ศำสตร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

5 
กำรประมำณค่ำตัวสถิติโคเฮ 
นแคปปำ 

1 มกรำคม 
2554 

อ.ดร.พรพิศ  
ยิ้มประยูร 

คณิต 
ศำสตร์ 

สวพ. 40,000   40,000 

เคมี 

6 

กำรศึกษำกลไกกำร
เกิดปฏิกิริยำ Isomerization 
ของ 1-butene ไปเป็น
ผลิตภัณฑ์ Isobutene บน
ตัวเร่งปฏิกิริยำซีโอไลต์ชนิด
ใหม่ ITQ-22 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.บุญเดช  
เบิกฟ้ำ 

เคมี ศวท. 13,800   13,800 

7 

กำรศึกษำสมบัติทำงกลเชิง
ควำมร้อนของพอลิเบนซอก
ซำซีนท่ีผ่ำนกำรฉำยรังสี
แกมมำ 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.สุนันท์  
ทิพย์ทิพำกร 

เคมี ศวท. 13,800   13,800 

8 

กำรศึกษำสมบัติทำงกลเชิง
ควำมร้อนของพอลิเมอร์ผสม
ระหว่ำงพอลิเบนซอกซำซีน  
และพอลิอะนิลีน 

เป็นส่วนท่ี
คณะสนัสนุน
ปีท่ีผ่ำนมำยัง
ไม่ได้รำยงำน 

อ.ดร.สุนันท์  
ทิพย์ทิพำกร 

เคมี สวพ. 40,000   40,000 

9 
กำรผลิตยำงสังเครำะห์ โดย
กระบวนกำร  RAFT 

1 เมษำยน 
2554 

อ.ดร.วรำงคณำ  
จิตตชุ่ม 

เคมี 

ส ำนักงำน
พัฒนำ

วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

แห่งชำติ 

  250,000 250,000 

10 

กำรศึกษำโครงกำรและกลไก 
กำรเกิดปฏิกิริยำของสำร 
ประกอบ  oxiranes  
บน  Nanoporous  
และ  Mesoporous Zeolites  

1 มกรำคม 
2554 

อ.ดร.บุญเดช  
เบิกฟ้ำ 

เคมี สกว.   240,000 240,000 
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ล า
ดับ 

โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 

11 

กำรศึกษำสมบัติทำงแสงและ
โครงสร้ำงแบบสั่นของพำรำฟี
นิลลีนและคำร์บำโซนบน
พื้นฐำนกำรค ำนวณแบบ SAC-
CI 

1 ตุลำคม 
2553 

Professor 
Masahiro 
Ehara  

Computa
tional 
Science ,  I
nstitute  f
or 
Molecual
ar 
Science ,  
Japan  Japan   100,000 100,000 

Professor 
Hiroshi 
Nakatsuji  

Quantum 
Chemistr
y 
Research
  Institute ,
  Japan  

อ.ดร.พจมำลย์  
พูลมี 

เคมี 

คอมพิวเตอร์ 

12 
กำรวิเครำะห์โรคมะเร็งเต้ำนม
ด้วยขั้นตอนวิธีโครงข่ำยเคอร์
เนลฟัซซ่ีเรเดียลเบซิสฟังก์ชัน 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ส่งสุข  ปำระ
แก้ว 

โครงกำร
จัดต้ังสำย
วิชำคอม 
พิวเตอร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

13 

ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
งำนวิจัยบนเครือข่ำยของคณะ
ศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ปรวัฒน์  
วิสูตรศักดิ์ 

โครงกำร
จัดต้ังสำย
วิชำคอม 
พิวเตอร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

14 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นิสิตท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
(กรณีศึกษำ รำยวิชำตัวแบบ
ควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้น) 

1 สิงหำคม 
2554 

รศ.พิสมัย  
หำญมงคล
พิพัฒน์ 

โครงกำร
จัดต้ังสำย
วิชำคอม 
พิวเตอร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

จุลชีววิทยำ 
ฟิสิกส์ 

15 
กำรสังเครำะห์และกำรหำ
ลักษณะเฉพำะของโครงสร้ำง
นำโนสังกะสีออกไซด์ด้วย

1 สิงหำคม 
2554 

อ.สุทธิพจน์  
สุทธนะ 

โครงกำร
จัดต้ังสำย
วิชำฟิสิกส์ 

ศวท. 13,800   13,800 
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ล า
ดับ 

โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 

กระบวนกำรไฟฟ้ำเคมี 

16 

กำรศึกษำฟิล์มบำง SnO2 : F 
ซ่ึงเตรียมโดยกำรพ่นละออง
สำรละลำยเป็นจังหวัดท่ีภำวะ
อุณหภูมิต่ ำ 

เป็น
งบประมำณ
ของปี 53 แต่
ยังไม่ได้เก็บ

ข้อมูล 

อ.วีรชัย  ลิภำ 
โครงกำร
จัดต้ังสำย
วิชำฟิสิกส์ 

สวพ. 160,000   160,000 

วิทยำศำสตร์ 

17 

กำรปรับสภำพวัชพืชน้ ำ
(ผักตบชวำ(Eichhornia 
crassipes) ด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับด่ำง  และกำรไฮโดรไล
ซิสด้วยเอนไซม์ 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.รัชพล  
พะวงศ์รัตน์ 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

ศวท. 10,000   10,000 

18 
วิจัยสถำบันเพื่อกำรปรับปรุง
หลักสูตร วิทยำศำสตร์
มหำบัณฑิต(พฤกษ์เศรษฐกิจ) 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.สหณัฐ 
เพชรศรี 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

19 
ทบทวนอนุกรมวิธำนของเฟิร์น
สกุล Microsorum Link ใน
ประเทศไทย 

เป็น
งบประมำณ
ของปี 53 แต่
ยังไม่ได้เก็บ

ข้อมูล 

อ.ดร.สหณัฐ 
เพชรศรี 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สวพ. 180,000   180,000 

20 
กำรศึกษำลักษณะทำงกำย
วิภำคของพืชให้เส้นใย 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.ฐิติวรำ  
พลูสวัสด์ิ 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

21 

เปรียบเทียบคุณภำพ และผล 
ผลิตของต้นเสำวรสต้ำนทำน 
โรคไวรัสจำก
เทคนิค  somaclonal  
variation  ใน แปลงปลูก  

1 มกรำคม 
2554 

รศ. ดร. สิริ
ภัทร์  
พรำหมณีย์ 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

  180,000   180,000 

22 
กำรจัดกำรธำตุอำหำรพืชตำม
ค่ำ วิเครำะห์ดินต่อผลผลิตและ
คุณภำพพริกหวำน 

1 ตุลำคม 
2553 

อ.ดร.พร
ไพรินทร์ รุ่ง
เจริญทอง
(50%) 
 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

มูลนิธิโครงกำร
หลวง 

  122,500 122,500 

อ . ศุภชัย อ ำคำ คณะ
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ล า
ดับ 

โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 

(20%) เกษตร 
ก ำแพง 
แสน  

ผศ . พงษ์สันติ์ สี
จันทร์(20%) 

ดร .  เกษศินี  
สิทธิวงศ์(10%) 

มหำวิทยำ
ลัยแม่โจ้  

23 

ศักยภำพและกำร
ผลิต  Gamma - PGA  เพื่อใช้ลด
กำรปน เปื้อนของโลหะหนัก
บำงชนิดใน ข้ำว  

1 มกรำคม 
2554 

อ.ดร.กฤตชญำ  
อิสกุล 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สวพ. 180,000   180,000 
อ.ดร.อรรว
รรณ  ชุณห
ชำติ 

จุล
ชีววิทยำ 

อ.ดร.รัชพล  
พะวงศ์รัตน์  

วิทยำ 
ศำสตร์ 

24 
พฤกษศำสตร์พื้นบ้ำนของ
ชุมชนบ้ำนบ่อหวี อ.สวนผึ้ง จ.
รำชบุรี 

1 ตุลำคม 
2553 

รศ.จิตรำภรณ์ 
ธวัชพันธุ์  

วิทยำ 
ศำสตร์ 

    100,000 100,000 

25 

ควำมเป็นพิษของสำรสกัดจำก
สบู่ด ำต่อกำรงอกและกำร
เจริญเติบโตของพืชใบแคบและ
ใบกว้ำงบำงชนิด 

เป็น
งบประมำณ
ของปี 53 แต่
ยังไม่ได้เก็บ

ข้อมูล 

อ.ดร.อำร์ม  
อันอำตม์งำม 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สวพ. 160,000   160,000 

26 

กำรวิเครำะห์พันธุศำสตร์ 
ประชำกรของไม้แดง  ( 
Xylia  xylocarpa  ( 
Roxb .)  Taub .) ท่ี พบใน
ประเทศไทย 

2552-2554 

รศ . ดร.ศิริ
ลักษณ์ เอี่ยม
ธรรม 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

ศูนย์วิทยำกำร
ขั้นสูงเพื่อ
เกษตรและ

อำหำร 

292,000   292,000 

ธณัท วัฒนกุล
ภำคิน 

คณะศิลป
ศำสตร์
และวิทยำ 
ศำสตร์ 

Hugo 
Volkaert  

ศูนย์
เทคโนโลยี
ชีวภำพ
เกษตร 
มก .  
ก ำแพง 
แสน 

ศิลปศำสตร์ 
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ล า
ดับ 

โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 

27 

สำมัญทัศน์ของกลุ่ม "คนเสื้อ
แดง" ในประเทศไทย : ศึกษำ
โวหำรภำพพจน์ในหนังสือพิมพ์
รำยวันฝรั่งเศส 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.ทิสวัส  
ธ ำรงสำนต์ 

ศิลป
ศำสตร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

28 

ทัศนคติของนิสิตต่อกำรใช้กำร
ใช้ทฤษฎีกำรสอน process-
genre ในกำรสอนกำรเขียน
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำท่ีสอง 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.วิสุทธิ์  
จรูญธวัชชัย 

ศิลป
ศำสตร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

29 

กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนิสิตเอก
ภำษำอังกฤษ(ภำคปกต)ิ และ
(ภำคพิเศษ) ท่ีเรียนวิชำกำร
อ่ำนเพ่ือกำรสื่อสำรใน
ภำษำอังกฤษ ณ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน 

1 สิงหำคม 
2554 

ผศ.ประไพศรี  
วิเศษสุขพงศ์ 

ศิลป
ศำสตร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

30 

The active instruction of 
the passive structure for 
professionals: emphatic 
teaching of a 
fundamental English 
grammatical structure 
used differently and less 
commonly in the Thai 
language. 

1 สิงหำคม 
2554 

Mr.Wilhelm 
Josef 
Holzschuh 

ศิลป
ศำสตร์ 

ศวท. 13,800   13,800 

31 

The Effects of English as 
an  International Language 
on  Language 
Learning  Strategies among 
Japanese  and Thai 
Learners :  An  Intercultural 
Comparison  

22 มีนำคม 
2554 

อ.อรรถพล  ค ำ
เขียน 

ศิลป
ศำสตร์ 

Sumitomo 
Foundation, 

Japan 
  125,000 125,000 
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ล า
ดับ 

โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 

32 

ผลกระทบของควำมสำมำรถ 
กำรใช้ภำษำอังกฤษ แรงจูงใจ 
ในกำรเรียน และควำมวิตก
กังวล ต่อกำรใช้กลวิธีกำรเรียน
ภำษำ ของผู้เรียนไทยท่ีเรียน
ภำษำ อังกฤษเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ  

1 มกรำคม 
2554 

อ.อรรถพล  ค ำ
เขียน 

ศิลป
ศำสตร์ 

สวพ 50,000   50,000 

สังคมศำสตร์ 

33 
โครงกำรพัฒนำวิชำกำร “กำร
ปฏิรูปองค์กำรด้ำนควำมม่ันคง 

21 มิถุนำยน 
2554 

อ.สุภณิดำ  
พวงผกำ 

สำยวิชำ
สังคมศำส
ตร ์

คณะกรรมกำร
อิสระตรวจสอบ
และค้นหำ
ควำมจริงเพื่อ
กำรปรองดอง
แห่งชำติ 
(คอป.) 

  1,600,000 1,600,000 

34 
โครงกำรวิจัย กำรศึกษำ
บทบำท สถำนภำพของนิสิต
ภำยใต้บริบทของสังคม  

21 
กุมภำพันธ์ 

2554 

รศ.นันทนำ  
เลิศประสบสุข, 
อ.ดร.สุรำงค์ 
ณรงค์ศักดิ์สกุล
, อ.สุภณิดำ  
พวงผกำ, อ.พัช
รำ  จตุรโกมล 

สำยวิชำ
สังคมศำส
ตร ์

สวพ. 125,000   125,000 

35 
โครงกำรวิจัย ควำมต้องกำรใน
กำรศึกษำหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

7 กุมภำพันธ์ 
2554 

อ.ดร.สุรำงค์ 
ณรงค์ศักดิ์สกุล 

สำยวิชำ
สังคมศำส
ตร ์

สวพ. 20,000   20,000 

36 

โครงกำรวิจัย ควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศต่องำนบ้ำนและ
งำนดูแลเด็กและผู้สูงอำยุของ
นิสิตระดับปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

3 กุมภำพันธ์ 
2554 

อ.ดร.โชติมำ  
แก้วกอง 

สำยวิชำ
สังคมศำส
ตร ์

สวพ. 30,000   30,000 

37 
โครงกำรวิจัย กำรน ำนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติ: กรณีนโยบำยเรียน
ฟรี 15 ปี 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.ประสงค์  
กัลยำณะธรรม 

สำยวิชำ
สังคมศำส
ตร ์

  30,000   30,000 

บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 
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ล า
ดับ 

โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 

38 

กลไกและรูปแบบกำรจัดกำรโซ่
อุปทำนยำงพำรำและ
กระบวนกำรธุรกิจ ท่ีมีผลต่อ
ควำมยั่งยืนของเกษตรกรผู้
ปลูกยำงพำรำในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

28 
พฤศจิกำยน 

2553 

อ.ดร.พงศ์พันธ์  
ศรีเมือง(15%) 

บริหำรธุร
กิจและ
เศรษฐศำส
ตร์ 

สวพ. 221,250   221,250 

39 
ศึกษำผลกระทบกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน
ชุมชน 

1 กรกฎำคม 
2554 

อ.จุรีวรรณ 
จันพลำ(10%) 

บริหำรธุร
กิจและ
เศรษฐศำส
ตร์ 

    170,000 170,000 

40 

กำรประเมินหลักสูตร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำร คณะศิลปศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน 

1 มกรำคม 
2554 

อ.จุรีวรรณ 
จันพลำ 

บริหำรธุร
กิจและ
เศรษฐศำส
ตร์ 

สวพ. 40,000   40,000 

41 
กำรศึกษำระบบกำรตลำด
กระชำย ในอ ำเภอก ำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

1 ธันวำคม 
2553 

ผศ.วลี สงสุวงค์  

บริหำรธุร
กิจและ
เศรษฐศำส
ตร์ 

สวพ. 40,000   40,000 

42 

องค์ประกอบท่ีมีผลต่อกำร
เลือกโรงเรียนพิเศษของ
นักเรียนชั้นมัธยำศึกษำตอน
ปลำย ในเขตจังหวัดนครปฐม 

1 ธันวำคม 
2553 

อ.ด ำรงค์  
ถำวร 

บริหำรธุร
กิจและ
เศรษฐศำส
ตร์ 

สวพ. 40,000   40,000 

รวม   2,045,250 3,139,500 5,184,750 

 

ล า
ดับ 

โครงการ 
ช่วง

ระยะเวลา
ของโครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์         ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
คณิตศำสตร์ 
เคมี 
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ล า
ดับ 

โครงการ 
ช่วง

ระยะเวลา
ของโครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์         ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

1 

กำรโคลน, กำรหำล ำดับนิวคลี
โอไทด์ และแสดงออกของยีนลี
แวนซูเครสของแบคทีเรียท่ีได้
จำกดิน และน้ ำ และลักษณะ
สมบัติของผลิตภัณฑ์ลีแวน 

1 กรกฎำคม 
2554 

อ.ดร. กมลทิพย์  
ขัตติยะวงศ์ 

เคมี สกว.   240,000 240,000 

2 

Utilization of Palm Oil 
Mill  Wastes in the 
Production of Natural 
Rubber Antioxidant  

1 กุมภำพันธ์ 
2554 

รศ.ดร.วีรชัย  
พุทธวงศ์ 

เคมี 

International 
Foundation 
for Science 
of Sweden 

  350,000 350,000 

3 

โครงกำรกำรศึกษำควำมต้อง 
กำรวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี   
และนวัตกรรมในส่วนภำค
กลำง และตะวันตก เพื่อจัดท ำ
แผน นโยบำย วทน .  
แห่งชำติ  10  ปี 

1 ตุลำคม 
2553 

รศ.ดร.วีรชัย  
พุทธวงศ์ 

เคมี สวทน.   
1,760,0

00 
1,760,000 

อ.ดร.ประภำ  
โซ๊ะสลำม วิทยำศำสต

ร์ 

    
 
อ.ดร.พิเชษฐ  
อนุรักษ์อุดม 
 

เคมี 

4 

สังเครำะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ 
และศึกษำโครงสร้ำงทำง 
วิศวกรรมผลึกของ
สำรประกอบ โคออร์ดิเนชันพอ
ลิเมอร์ เพื่อ กำรประยุกต์ใช้งำน
ท่ีหลำก หลำย  

1 มกรำคม 
2554 

อ.ดร.วีนำวรรณ  
สมผล 

เคมี 

สวพ. 200,000   200,000 

ดร . กิตติพงษ์ 
ไชยนอก 

มหำวิทยำลั
ยรังสิต  

Assoc .  Prof .  K
enneth 
J .  Haller  

มหำวิทยำลั
ย
เทคโนโลยี
สุรนำรี(ท่ี
ปรึกษำ) 

5 
โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูล 
เคมี  สมุนไพร และต ำรับยำ
ไทย 

1 ตุลำคม 
2553 

อ.ดร.บุญเดช  
เบิกฟ้ำ 

เคมี 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร
วิจัยแห่ง ชำติ 

  300,000 300,000 

คอมพิวเตอร์ 
จุลชีววิทยำ 

6 
ผลจำกกำรฉำยแสงยูวีซีต่อกำร
ลดจ ำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในถั่ว
ลิสงป่น 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.จุฑำทิพย์ 
โพธ์ิอุบล 

จุลชีววิทยำ ศวท. 13,800   13,800 
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ล า
ดับ 

โครงการ 
ช่วง

ระยะเวลา
ของโครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์         ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

7 

กำรปรับปรุงสำยพันธุ์ยีสต์เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต
เอ ทำนอลในสภำวะที่มีแรงดัน 
ออสโมซิสและควำมเข้มข้น 
ของเอทำนอลสูง 

1 มกรำคม 
2554 

อ.ดร.สุทธิชำ ณ 
ระนอง ธรรม
สิทธิรงค(์60%) 

จุลชีววิทยำ 

สวพ. 130,000   130,000 

อ.ดร.มำลี  ศรี
สดสุข(40%) 

จุลชีววิทยำ 

รศ . กล้ำณรงค์ 
ศรีรอต  

คณะ
อุตสำหกรร
มเกษตร 
บำงเขน (ท่ี
ปรึกษำ) 

8 

กำรโคลนและศึกษำสมบัติของ 
ยีน  Gamma - interferon -
 inducible  lysosomal thiol 
reductase  ( GILT )  จำกกุ้ง
กุลำด ำ  ( Penaeus 
monodon )  และกุ้ง แวนนำ
ไม  ( Penaeus  vannamei ) 

1 ตุลำคม 
2553 

ศ .ดร . อมรรัตน์ 
พงศ์ดำรำ 

ม หำ
วิทยำลัย
สงขลำ 
นครินทร์ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

  175,000 175,000 
ดร . วรำพร 
วรรณนำ  

อ.ดร.มลธิรำ 
ศรีถำวร(25%) 

จุลชีววิทยำ 

9 
กำรป้องกันไวรัสโรคกุ้งด้วย 
โปรตีนลูกผสม  Pm - RACK 1  

1 ตุลำคม 
2553 

ดร . วรำพร 
วรรณนำ  

ม หำ
วิทยำลัย
สงขลำ 
นครินทร์ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร

อุดมศึกษำ 
  175,000 175,000 

ศ .ดร . อมรรัตน์ 
พงศ์ดำรำ 
อ.ดร.มลธิรำ 
ศรีถำวร(25%) 

จุลชีววิทยำ 

10 
กำรประยุกต์ใช้ Laminin 
receptor ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง 

1 ตุลำคม 
2553 

อ.ดร.มลธิรำ 
ศรีถำวร(20%) 

จุลชีววิทยำ     487,200 487,200 

11 
กำรแยกบริสุทธ์ิและศึกษำ
โปรตีนจำกสำรสกัดเมล็ดพืชท่ี
มีฤทธิ์ท ำลำยเชื้อจุลินทรีย์ 

1 กรกฎำคม 
2554 

อ.ดร.สุทธิเดช 
ปรีชำรัมย์ 

จุลชีววิทยำ สกว.   240,000 240,000 

12 
กำรศึกษำฤทธิ์ทำงชีวภำพและ 
กำรใช้ประโยชน์
จำก  schizophyllan 

1 มกรำคม 
2554 

อ.ดร.มำลี  ศรี
สดสุข 

จุลชีววิทยำ 
  200,000   200,000 

อ.ดร.วันเพ็ญ  
เหล่ำศรีไพบูลย์ 

เคมี 

13 

กำรสกัดแยกและศึกษำโครง 
สร้ำงทำงเคมีของโพลีแซ คคำร์
ไรด์ท่ีผลิตโดยจุลินทรีย์ท่ี แยก
ได้จำกดินในไร่อ้อยและ กำร

1 มกรำคม 
2554 

อ.ดร.จินตนำถ  
วงศ์ชวลิต 

จุลชีววิทยำ สกว.   240,000 240,000 
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ล า
ดับ 

โครงการ 
ช่วง

ระยะเวลา
ของโครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์         ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

ประยุกต์ใช้ในทำงกำร แพทย์
และกำรเกษตร 

14 
จุลินทรีย์มีประโยชน์จำก
ธรรมชำติเพื่อกำรเกษตร 

  
รศ.ดร.จุรีย์รัตน์  
ลีสมิทธิ์ 

จุลชีววิทยำ   200,000   200,000 

ฟิสิกส์ 

15 กังหันลมผลิตไฟฟ้ำ 
1 สิงหำคม 

2554 
อ.ศศิมลฑล  
ม่วงศรีจันทร์ 

โครงกำร
จัดต้ังสำย
วิชำฟิสิกส์ 

ศวท. 13,800   13,800 

วิทยำศำสตร์ 

16 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำม
อุดมสมบูรณ์ของดิน สมดุล
คำร์บอนในดิน และควำม
หลำกหลำยของจุลินทรีย์ดินใน
ระบบนิเวศป่ำไม้ธรรมชำติและ
ระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ ำแม่
กลอง 

1 เมษำยน 
2554 

อ.ดร.ศุภชัย อ ำ
คำ(25%) 

คณะ
เกษตร 
ก ำแพง 
แสน  

    248,580 248,580 

อ. ดร. ฝอยฝำ 
ชุติด ำรงค์
(15%) 

คณะ
เกษตร 
ก ำแพง 
แสน  

อ. เธียร วิทยำว
รำกุล(15%) 

คณะ
เกษตร 
ก ำแพง 
แสน  

อ. สิรินภำ ช่วง
โอภำส(15%) 

คณะ
เกษตร 
ก ำแพง 
แสน  

อ.ดร. พร
ไพรินทร์ รุ่ง
เจริญทอง
(15%) 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

อ.ดร.เครือมำศ 
สมัครกำร
(15%) 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

17 
ผลระยะยำวของกำรให้ธำตุ
สังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิต

1 ตุลำคม 
2553 

อ.ดร.ศุภชัย อ ำ
คำ(40%) 

คณะ
เกษตร 

    18,300 18,300 
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ล า
ดับ 

โครงการ 
ช่วง

ระยะเวลา
ของโครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์         ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

และคุณภำพของพลับและกีวีฟ
รู้ทในสถำนีเกษตรหลวงอ่ำง
ขำง 

ก ำแพง 
แสน  

ผศ.ดร.พงษ์
สันติ์ สีจันทร์
(10%) 

คณะ
เกษตร 
ก ำแพง 
แสน  

อ.ดร.ฝอยฝำ 
ชุติด ำรงค์
(10%) 

คณะ
เกษตร 
ก ำแพง 
แสน  

อ.ดร.พร
ไพรินทร์ รุ่ง
เจริญทอง
(10%) 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

นำยทูลโรย 
มะลิแก้ว(10%) 

โครงกำร
หลวง 

นำยชัยฤทธ์ิ 
ยุติธรรม(10%) 

โครงกำร
หลวง 

นำงสุพัตรำ 
บุตรพลวง
(10%) 

กรม
พัฒนำท่ึดิน 

18 

ผลระยะยำวของกำรให้ธำตุ
สังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิต
และคุณภำพขององุ่นในสถำนี
เกษตรหนองหอย 

1 ตุลำคม 
2553 

อ.ดร.ศุภชัย อ ำ
คำ(50%) 

คณะ
เกษตร 
ก ำแพงแส
น  

    15,500 15,500 

ผศ.ดร.พงษ์
สันติ์ สีจันทร์
(10%) 

คณะ
เกษตร 
ก ำแพง 
แสน  

อ.ดร.ฝอยฝำ 
ชุติด ำรงค์
(10%) 

คณะ
เกษตร 
ก ำแพง 
แสน  

อ.ดร.พร
ไพรินทร์ รุ่ง
เจริญทอง

วิทยำ 
ศำสตร์ 
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ล า
ดับ 

โครงการ 
ช่วง

ระยะเวลา
ของโครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์         ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

(10%) 

นำยสรศักดิ์ นำ
ทิพย์(10%) 

โครงกำร
หลวง 

นำงสุพัตรำ 
บุตรพลวง
(10%) 

กรมพัฒนำ
ท่ีดิน 

19 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแมลงน้ ำ 
และคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำน่ิง
ธรรมชำติท่ีรองรับกำรปล่อย
น้ ำท้ิง :  กำรตอบสนองต่อปัจจัย
สิ่ง แวดล้อม 

11 
พฤศจิกำยน 

2553 

อ.ดร.แตงอ่อน 
พรหมมิ และสุ
ธิดำ  ทับจำก 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

    120,000 120,000 

20 

ศักยภำพกำรใช้โครงสร้ำง
ชุมชน ของแมลงน้ ำอันดับไทร
คอบเท อร่ำเพื่อกำรบ่งชี้ทำง
ชีวภำพของ คุณภำพน้ ำในลุ่ม
น้ ำแม่ตำว  อ ำเภอแม่สอด 
จังหวัดตำก 

1 มกรำคม 
2554 

อ.ดร.แตงอ่อน 
พรหมมิ และ
พรทิพย์ เพิ่ม
วรัญญู 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

บัณฑิต
วิทยำลัย มก. 

100,000   100,000 

21 

กำรติดตำมตรวจสอบทำง 
ชีวภำพของโลหะหนักใน
ตะกอน ดินและแมลงน้ ำกลุ่ม
ไทรคอบ เทอร่ำในล ำธำร
บริเวณเหมือง แร่สังกะสี 

1 กรกฎำคม 
2554 

อ.ดร.แตงอ่อน 
พรหมมิ 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สกว.   240,000 240,000 

22 

กำรประเมินคุณภำพน้ ำใน
แหล่ง น้ ำธรรมชำติท่ีรองรับกำร
ปล่อย น้ ำท้ิงโดยใช้กลุ่มสัตว์ไม่
มี กระดูกสันหลังท่ีอำศัยอยู่ใน
แหล่งน้ ำ  

8 มกรำคม 
2554 

อ.ดร.แตงอ่อน 
พรหมมิ 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สวพ. 190,000   190,000 

23 

กำรประเมินควำมเสี่ยงสภำวะ
แวดล้อมของโลหะหนักใน
ตะกอนดินและแมลงน้ ำอันดับ
ไทรคอบเทอร่ำในล ำธำรท่ี
ได้รับผลกระทบจำกกำรท ำ
เหมืองแร่ 

24 สิงหำคม 
2554 

อ.ดร.แตงอ่อน 
พรหมมิ           
และภำรวี ม่ัน
สุขผล 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สวพ. 120,000   120,000 

24 
กำรค้นหำยีนทนเค็มจำก 
ประชำกรข้ำวสำยพันธุ์กลำยท่ี 

1 มิถุนำยน 
2554 

อ .ดร. จรีรัตน์ 
มงคลศิริวัฒนำ

วิทยำ 
ศำสตร์ 

ส ำนักงำน
พัฒนำ

  100,000 100,000 
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ล า
ดับ 

โครงการ 
ช่วง

ระยะเวลา
ของโครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์         ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

ถูกชักน ำด้วยสำร  EMS  ด้วย 
เทคนิค  Differentially 
Display  RT - PCR  

(60%) วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

แห่งชำติ อ.ชัยวัฒน์  
ชำติรังสรรค
(20%) 

  

ดร .  สุริยันต์ 
ฉะอุ่ม(20%) 

ส ำนักงำน
พัฒนำ 
วิทยำ 
ศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

  

25 

นิเวศวิทยำของไรขำว  ( 
Polyphagotarsonemus 
latus  ( 
Banks ):  Acari :  Tarsonemid
ae )  ควำมเสียหำย ของสบู่ด ำ  ( 
Jatropha curcas  L .)  โดยไร
ขำว และแนวทำง ก ำจัดไรขำว
โดยวิธีผสมผสำน  

1 มกรำคม 
2554 

อ . พัชนี วิชิต
พันธุ์ 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สวพ. 130,000   130,000 
นำยวิทูรย์  ใจ
ผ่อง 

สถำบัน 
วิจัยและ
พัฒนำ   
ก ำแพง 
แสน 

ศิลปศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ 

26 

โครงกำรพัฒนำวิชำกำร “กำร
ส ำรวจข้อมูล และพัฒนำ
ฐำนข้อมูลกำรวิจัยและพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ของอุตสำหกรรมใน
พื้นท่ีภำคกลำง ภำคตะวันตก 
และภำคตะวันออกของ
ประเทศไทย ประจ ำปี 2553  

1 กุมภำพันธ์ 
2554 

อ.สุภณิดำ  
พวงผกำ 

สำยวิชำ
สังคม 
ศำสตร์ 

    2,751,250 2,751,250 

บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 

27 

ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน 

1 ธันวำคม 
2553 

อ.ดร.บุศยริ
นทร์  กองแก้ว 

บริหำร 
ธุรกิจและ
เศรษฐ 
ศำสตร์ 

สวพ. 40,000   40,000 



รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          53 

ล า
ดับ 

โครงการ 
ช่วง

ระยะเวลา
ของโครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

หน่วยงาน
ที่สังกัด 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์         ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

28 

องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมในเขต
จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี 
กำญจนบุรี และรำชบุรี 

1 
พฤศจิกำยน 

2553 

อ.ดร.พงศ์พันธ์  
ศรีเมือง 

บริหำร 
ธุรกิจและ
เศรษฐ 
ศำสตร์ 

สวพ. 40,000   40,000 

29 

กำรควำมต้องกำรในกำรใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัท
ในเขตนิคมอุตสำหกรรมใน
กรุงเทพมหำนครและปริมลฑล 

1 
พฤศจิกำยน 

2553 

อ.สมนึก  จง
ไพบูลย์กิจ 

บริหำร 
ธุรกิจและ
เศรษฐ 
ศำสตร์ 

สวพ. 40,000   40,000 

30 

กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์
ผ้ำทอไทยทรงด ำเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มตำมแนวทำง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

1 สิงหำคม 
2554 

อ.จุรีวรรณ 
จันพลำ(60%) 

บริหำร 
ธุรกิจและ
เศรษฐ 
ศำสตร์ 

    120,000 120,000 
ผศ.วลี สงสุวงค์
(20%) 

31 

กำรประเมินผลโครงกำรและ
กำรถอดบทเรียน โครงกำร
ค่ำยเรียนรู้คุณธรรมน ำชีวิต
พอเพียง ปี 2550-2553 

1 กันยำยน 
2553 

อ.จุรีวรรณ 
จันพลำ 

บริหำร 
ธุรกิจและ
เศรษฐ 
ศำสตร์ 

สกอ.   150,000 150,000 

รวม   1,417,600 7,730,830 9,148,430 

 

ภำยใน 
ศวท 244,600 

3,462,850 
ในประเทศ 13,758,180 

สวพ 3,218,250 ต่ำงประเทศ 575,000 

ภำยนอก 
เอกชน+ภำครัฐ 10,295,330 

10,870,330 
ศิลปศำสตร์ 5,687,700 

ต่ำงประเทศ 575,000 วิทยำศำสตร์ 8,645,480 

รวม   14,333,180       

 

 ข้อมูลงำนวิจัยทั้งหมด คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รายละเอียด 
ประจ าปี 

2552 2553 2554 
จ ำนวนโครงกำรวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 32 80 66 
จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ
(ระดับชำติ) 

25 7 40 
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รายละเอียด 
ประจ าปี 

2552 2553 2554 
ต่ำงประเทศ 

(ระดับนำนำชำติ) 
0 8 46 

รวม 25 15 86 
จ ำนวนบทควำมวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนท่ี
ได้รับกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ในประเทศ
(ระดับชำติ) 

N/A N/A 18 

ต่ำงประเทศ 
(ระดับนำนำชำติ) 

N/A N/A 28 

รวม N/A N/A 46 
จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ในประเทศ
(ระดับชำติ) 

0 0 1 

ต่ำงประเทศ 
(ระดับนำนำชำติ) 

0 0 0 

รวม 0 0 1 
จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำม
ยั่งยืนท่ีได้รับกำรตีพมิพ์เผยแพร่ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ
(ระดับชำติ) 

0 0 1 

ต่ำงประเทศ 
(ระดับนำนำชำติ) 

0 0 0 

รวม 0 0 1 
จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรวิจยัที่
เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร 
(ปีกำรศึกษำ) 

ในประเทศ N/A N/A 33 
ต่ำงประเทศ N/A N/A 5 

รวม N/A N/A 38 
จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรวิจยัที่
น ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
(ปีกำรศึกษำ) 

ในประเทศ N/A N/A 26 
ต่ำงประเทศ N/A N/A 0 

รวม 
 

N/A N/A 26 

จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำร
อ้ำงอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐำนข้อมูล (ปี
ปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ N/A N/A N/A 

ต่ำงประเทศ N/A N/A N/A 

รวม 44 0 90 

จ ำนวนงำนวิจัยทีไ่ดส้ร้ำง
นวัตกรรมใหม่ (ปีกำรศึกษำ) 

ในประเทศ N/A N/A 0 

ต่ำงประเทศ N/A N/A 0 

รวม N/A N/A 0 

จ ำนวนงำนวิจัยทีไ่ดร้ับกำรจด
ทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนุ
สิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 2 2 0 
ต่ำงประเทศ 0 0 0 

รวม 2 2 0 
จ ำนวนงำนวิจัยทีไ่ดร้ับกำรจด ในประเทศ 0 0 0 
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รายละเอียด 
ประจ าปี 

2552 2553 2554 
ลิขสิทธิ์ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) ต่ำงประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัและ
งำนสร้ำงสรรค์(ปีงบประมำณ 
พ.ศ.) 

ภำยใน N/A N/A 3,462,850 
ภำยนอก N/A N/A 10,870,330 

รวม 13,775,518.41 32,034,100.00 14,870,330 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัและ
งำนสร้ำงสรรค์ที่เกีย่วข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน
(ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

ภำยใน N/A N/A 1,417,600 
ภำยนอก N/A N/A 7,730,830 

รวม N/A N/A 9,148,430 

จ ำนวนอำจำรย/์บุคลำกรวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนวิจยั 
(ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

ภำยใน N/A N/A 50 
ภำยนอก N/A N/A 3 

รวม 0 140 53 
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 ข้อมูลเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยในและต่ำงประเทศ คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2554 

ชื่อโครงการ 
ชื่อ

หน่วยงาน 
ลักษณะความ

ร่วมมือ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
The 6 th International Student 
seminar “Interactionbetween 
Plant and Environment” ณ 
College of Agronomy and Plant 
Protection, Agricultural 
University, China, Jul 21-24, 
2011 โดยนิสิตปริญญำเอก หลักสูตร 
ปร.ด.(วิทยำศำสตร์ ชีวผลิตภณัฑ์) 
น.ส.วันวิกำร์  รื่นส ำรำญ             
(รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์ เป็นอำจำรย์
ที่ปรึกษำ) 
เข้ำร่วมประชุมน ำเสนอผลงำนวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ  ณ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนจีน 

JKTC เป็นควำมร่วมมือใน
กำรเป็นเจ้ำภำพจัด

ประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ ระหว่ำง 4 
ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
เกำหลี ไทย และ จีน  

 

21-24 
กรกฏำคม 

2011 

50,000 
จำก สกว. 

 

 

 

1.9.7 การบริการวิชาการ(เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 (จำกฐำนข้อมูลส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำร) คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1.ค่ำยวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร์ 
โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ จ.

  โรงเรียนรำชโบริกำนุ
เครำะห ์

อ.เพ็ญสินี กิจค้ำ 93,900 
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โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

รำชบุรี  วันท่ี 27-30 ต.ค. 2553 
 

2.ค่ำยวิทยำศำสตร์ โรงเรียนรำช
โบริกำนุเครำะห์ จ.รำชบุรี วันท่ี 
20,27 พ.ย. 2553 

  โรงเรียนรำชโบริกำนุ
เครำะห ์

อ.เพ็ญสินี กิจค้ำ 40,000 

3.ค่ำยวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร์ 
ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนกรรณ
สูตศึกษำลัย จ.สุพรรณบุรี วันท่ี 
3-6 ธันวำคม 2553 

  โรงเรียนกรรณสตูศึกษำ
ลัย 

อ.เพ็ญสินี กิจค้ำ 210,200 

4.ค่ำยวิทยำศำสตร์เชิงวิชำกำร 
โรงเรียนเสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล" 
จ.สระบุรี  วันท่ี 14-15 มีนำคม 
2554 

  โรงเรียนเสำไห้ “วิมล
วิทยำนุกูล” 

อ.เพ็ญสินี กิจค้ำ 30,100 

5.โครงกำรอบรมครูวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก 
ดำรำศำสตร์และอวกำศ 
ประจ ำปี 2554 ระหว่ำงวันท่ี 9 -
13 พ.ค. 54 

  สสวท. อ.เพ็ญสินี กิจค้ำ 1,645,000 

6.โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์
ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนสระบรุี
วิทยำคมจ.สระบรุีระหว่ำงวันท่ี 
20-21 ส.ค. 54 

  โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม อ.เพ็ญสินี กิจค้ำ 57,933 

7.โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ : 
ค่ำยสิ่งแวดล้อม ส ำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียน
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 จ.
สุพรรณบุรี ระหว่ำงวันท่ี 3-4 
ก.ย. 54 

  โรงเรียนบรรหำรแจม่ใส
วิทยำ 3 

อ.เพ็ญสินี กิจค้ำ 84,205 

8.โครงกำรกำรพัฒนำ
ภำษำอังกฤษ เพื่อโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ส ำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียน
รำชโบริกำนุเครำะห์ จ.รำชบรุี 
ระหว่ำงวันท่ี 15-18 ก.ย. 54 

  โรงเรียนรำชโบริกำนุ
เครำะห ์

อ.เพ็ญสินี กิจค้ำ 99,500 

9.โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ 
ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอน

  โรงเรียนรำชโบริกำนุ อ.เพ็ญสินี กิจค้ำ 90,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

ปลำย โรงเรียนรำชโบริกำนุ
เครำะห์ จ.รำชบุรี ระหว่ำงวันท่ี 
27-29 ก.ย. 54 

เครำะห ์

 

รวม  9   2,350,838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำร) คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่มารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
1.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำร เรื่อง "กำรเรยีนรู้

  อพวช. อ.เพ็ญสินี กิจค้ำ 36,485 
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โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่มารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
วิทยำศำสตร์ผ่ำนกจิกรรมจรวด
ขวดน้ ำและเครื่องบินกระดำษ
พับ” วันท่ี 21 มิ.ย. 54 
2. โครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำว
ไกลด้วย 3 ภำษำ ครั้งท่ี 1-2 

  วัดธรรมปญัญำรำม สำชำวิชำภำษำจีน - 

3. โครงกำรประกวดและแข่งขัน
ทักษะคณิตศำสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ในงำน
เกษตรก ำแพงแสน 2554 

  คณะศลิปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร ์

สำยวิชำ
คณิตศำสตร ์

- 

4. โครงกำรชุมนุมสัมพันธ์ ครั้งท่ี 
7-8 

  คณะศลิปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร ์

โครงกำรจดัตั้งสำย
วิชำสังคมศำสตร ์

40,000 

5. โครงกำรอบรมบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชน ณ ชุมชนบ้ำน
หนองคันรวก อ.ก ำแพงแสน  
จ.นครปฐม 

  คณะศลิปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร ์

โครงกำรจดัตั้งสำย
วิชำบริหำรธุรกิจ
และเศรษฐศำสตร ์

10,000 

6. โครงกำรเสวนำกำรเมืองไทย 
หัวข้อ ทิศทำงใหม่กำรเมืองไทย 
: ทิศทำงใหม่ประเทศไทย ? 

   คณะศลิปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร ์

โครงกำรจดัตั้งสำย
วิชำสังคมศำสตร ์

91,634 

7. กำรแข่งขันตอบปัญหำ ยุวชน
คนรักษ์จุลินทรยี์ ครั้งท่ี 3 

  คณะศลิปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร ์

โครงกำรจดัตั้งสำย
วิชำสังคมศำสตร ์

30,000 

8. อบรมเพิ่มศักยภำพด้ำน
ชีววิทยำ ฟิสิกส์และเคมี 
โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห ์

  โรงเรียนรำชโบริกำนุ
เครำะห ์

ศูนย์ส่งเสริมกำร
วิจัยและถ่ำยทอด

เทคโนโลย ี

- 

9. กำรจัดกิจกรรมบริกำร
วิชำกำร โดยรบันิสิตฝึกงำน ซึ่ง
มีทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ

  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
วิทยำเขตก ำแพงแสน 

อ.พัชนี วิชิตพันธ์ุ 2,250 

รวม 1 8   210,369 
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 ข้อมูลเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน/สถำบันองค์กรระหว่ำง
ประเทศคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร 
เรื่อง "กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ผ่ำน
กิจกรรมจรวดขวดน้ ำและ
เครื่องบินกระดำษพับ” วันท่ี 21 
มิ.ย. 54 

อพวช. ให้ทุนสนับสนุน 
กำรอบรมคร ู

21 มิถุนำยน 
2555 

36,485 

 ข้อมูลรำยละเอียดกำรบริกำรวิชำกำรทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2552 2553 2554 
จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 28 30 18 
จ ำนวนคนท่ีไดร้ับบริกำร - 2,442 1,185 
งบประมำณที่ไดร้ับ (บำท) 5,340,800 3,472,800 2,561,207 
มูลค่ำ (บำท) - 3,472,800 2,561,207 

1.9.8 การบริหารและการจัดการ 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

N/A N/A 68 
 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เขำ้ร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรในประเทศ 

N/A N/A 61 
 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เขำ้ร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรต่างประเทศ 

N/A N/A 7 
 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

N/A N/A 73 

- จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพในประเทศ 

N/A N/A 67 

- จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพต่างประเทศ 

N/A N/A 6 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติ 

N/A N/A 0 
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รายการ 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
- ด้ำนกำรวิจัย N/A N/A 0 

- ด้ำนศิลปวัฒนธรรม N/A N/A 0 

- ด้ำนอื่นๆ N/A N/A 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

N/A N/A 0 

- ด้ำนกำรวิจัย N/A N/A 0 

- ด้ำนศิลปวัฒนธรรม N/A N/A 0 

- ด้ำนอื่นๆ N/A N/A 0 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่ 
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

N/A N/A 4.49 

หมายเหตุ  * เป็นค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินของบุคลำกร (3.44) และของนิสิต (3.54) เนื่องจำก ปีกำรศึกษำ 2554 ยัง
ไม่ได้รับผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยสภำมหำวิทยำลัย 

 

1.9.10 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก   คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1. จัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติก ำแพงแสนผลิตภณัฑ์ธรรมชำติ ครั้งท่ี 1 (The 1st Kamphaeng Sean 
International Natural Products Symposium: KINS) เมื่อวันท่ี 23-24 ตุลำคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด กรุงเทพมหำนคร เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและนักวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศมำพบปะแลกเปลี่ยน
ควำมคิดกับผู้น ำทำงวิชำกำรด้ำนเคมีของผลิตภัณฑ์ในระดับนำนำชำติ โดยมผีู้เข้ำร่วมจำกประเทศต่ำงๆ 15 ประเทศ
ประมำณ 150 คน   
2. สร้ำงอำคำรกำรเรยีนรู้ทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ (อำคำร 11) โดยใช้งบประมำณเงินรำยได้ของโครงกำรภำคพิเศษ 
หลักสตูร วท.บ. (เทคโนโลยสีำรสนเทศ) 

2554 1. มีกำรพัฒนำหลักสูตรทีม่ีกำรบรูณำกำรระหว่ำงสำขำ โดยมีควำมรว่มมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คือ 
หลักสตูร วท.ม.(นิติวิทยำศำสตร์)  ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวทิยำลัยเรียบร้อยแล้ว 
2. มีกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำ จ ำนวน 4 หลักสูตร ได้ครบทุกหลักสูตร 
3. สร้ำงอำคำรกำรเรยีนรู้ทำงภำษำ (อำคำร 12) และอำคำรอุตสำหกรรมบริกำรและนวัตกรรมภำษำ  โดยใช้
งบประมำณเงินกู้จำกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
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1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย(มีรูปภำพประกอบ รวมทั้งตำรำงระบุชื่ออำคำรทั้งหมดของคณะ
และพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อำคำร) 

  สถานที่ตั้งคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน 
เลขที่ 1  หมู่ 6  ต ำบลก ำแพงแสน  อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140เบอร์โทร

ติดต่อ0-3428-1105-7 ภำยใน 3600-4, โทรสำร 0-3428-1057   
Homepage     http://www.flas.ku.ac.th 
ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีอำคำรสถำนที่ ในควำมรับผิดชอบ มีรำยละเอียดดังนี้ 

 อำคำรกำรเรียนกำรสอน / กำรวิจัย  จ ำนวน  12 หลัง มีพ้ืนที่ใช้สอย  27,469.26 ตร.ม. 

 อำคำรกิจกรรมนิสิต จ ำนวน 1 หลัง มีพ้ืนที่ใช้สอย 153.00 ตร.ม. 

 อำคำรเก็บพัสดุ (โครงกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร) จ ำนวน 1 หลัง มีพ้ืนที่ใช้สอย 
246.10 ตร.ม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ลักษณะทางกายภาพของคณะ 

 
 

 
 
 
 

+ 
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รายการ จ านวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 
พื้นที่ท้ังหมด 83,200.00 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นอำคำร 24,500.03 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นถนน 3,160.00 
 

ข้อมูลอาคาร 

ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ 
พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

อำคำรปฏิบตัิกำรกลำง (อำคำร 1-2) พ.ศ. 2536 5,637.60 
อำคำรกิจกรรมนสิิต (อำคำร 6)(เรอืนเลี้ยงไหมเดมิ) พ.ศ. 2536 153 
อำคำรเก็บพัสดุ (อำคำร 7) พ.ศ. 2536 246.10 
อำคำรปฏิบตัิกำรรวม ระยะที่ 2 (อำคำร 3-4) พ.ศ. 2536 5,637.60 
ลำนจอดรถหน้ำอำคำร 4 พ.ศ. 2537 2,680 
สะพำน พ.ศ. 2537 480 
ร้ำนถ่ำยเอกสำร พ.ศ. 2541 16 
ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2541 16 
เรือนปลูกพืขทดลอง 4 หลัง พ.ศ. 2541 203 
อำคำรปฏิบตัิกำรพืช – สัตว์ทดลอง (อำคำร 8) พ.ศ. 2541 169 
เรือนปลูกพืชทดลอง 1 พ.ศ. 2541 80.56 
เรือนปลูกพืชทดลอง 2 พ.ศ. 2541 40 
ร้ำนอำหำร พ.ศ. 2541 10.50 
โรงจอดรถยนต ์ พ.ศ. 2544 96 
อำคำรปฏิบตัิกำรวิทยำศำสตร์ทั่วไป (อำคำร 5 ) พ.ศ. 2545 2,100 
อำคำรกำรเรียนรู้ (อำคำร 9) พ.ศ. 2551 6,315 
อำคำรบัณฑิตศึกษำ (อำคำร 10) พ.ศ. 2551 175.87 
อำคำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ (อำคำร 11) พ.ศ. 2554 656 
อำคำรกำรเรียนรู้ทำงภำษำ (อำคำร 12) พ.ศ. 2555 2,947.80 
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บทท่ี 2 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2554  

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ด ำเนินกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยครบถ้วนทั้ง  4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
กำรผลิตบัณฑิต ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีกำรศึกษำ 2554มี
ผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

1. ด้านการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี 
จ ำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร ศศ.บ.(ภำษำอังกฤษ) บธ.บ.(กำรจัดกำร)บธ.บ.(กำรตลำด) วท.บ.(วิทยำศำสตร์
ชีวภำพ) วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) วท.บ.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ) วท.บ.(เคมี)  วท.บ.(ฟิสิกส์)  วท.บ.(จุล
ชีววิทยำ) มีนิสิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด จ ำนวน 2,546 คนและระดับบัณฑิตศึกษำ8 หลักสูตร ได้แก่ศศ.ม.
(รัฐศำสตร์)  วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ) วท.ม.(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)วท.ม.(จุลชีววิทยำ) วท.ม.
(วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)ศศ.ม. (ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล) ปร.ด.(วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และ   ปร.ด. 
(ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล) มีจ ำนวนนิสิตทั้งหมด 200 คนมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน 443 คนมีกำร
พัฒนำหลักสูตรใหม่ที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จ ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร วท.บ.(คณิตศำสตร์ประยุกต์) และ 
วท.ม.(นิติวิทยำศำสตร์) โดยเปิดรับนิสิตเข้ำศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 เป็นต้นไป  นอกจำกนี้คณะฯ ยังมีกำร
เปิดสอนหลักสูตร ศศ.บ.(กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะวิทยำกำรจัดกำร วิทยำเขตศรี
รำชำ ซึ่งจะเปิดรับนิสิตเข้ำศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 เช่นเดียวกัน 

ในปีกำรศึกษำ 2554 มีหลักสูตรที่ครบรอบ 5 ปี จ ำนวน4 หลักสูตร คือ  วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ) และ
หลักสูตร วท.ม. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)วท.ม.(วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)และ ปร.ด.(วิทยำศำสตร์
ชีวผลิตภัณฑ์)ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตร ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28
พฤษภำคม 2555 

2. ด้านการวิจัย คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
โดยกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรด ำเนินงำนวิจัย และจัดงบประมำณเงินรำยได้ในสัดส่วนร้อยละ 6 ของเงิน
ได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกองทุนพัฒนำนิสิตฯ โดยวงเงินที่ได้รับใน
ปีงบประมำณ 2554 เป็นเงิน  2,001,141 บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 
และมอบให้ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เป็นหน่วยงำนที่
รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร         

3. ด้านการบริการวิชาการ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ สนับสนุนให้หน่วยงำนและบุคลำกรที่มี
ควำมพร้อมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรในรูปของโครงกำรพัฒนำวิชำกำร โดยมีศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัย
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และถ่ำยทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เป็นหน่วยงำนที่ช่วยในกำรประสำนงำน ปีกำรศึกษำ 
2554 มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรควำมร่วมมือกับ สวทน. สสวท. และ อพวช. เป็นต้นในกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
วิชำกำร เช่น โครงกำรอบรมครูวิทยำศำสตร์ โครงกำรคำรวำนวิทยำศำสตร์ และร่วมมือกับกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีในโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย 
(วมว.) เป็นต้น  

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดท ำโครงกำรกิจกรรมกำร
พัฒนำนิสิต โดยใช้เงินกองทุนพัฒนำนิสิตฯ สัดส่วนร้อยละ 85 ต่อปี เป็นเงิน 2,069,157 บำทนอกจำกนี้ ยังมี
ทุนกำรศึกษำส ำหรับนิสิต ทุนสนับสนุนกำรศึกษำดูงำนและเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร เป็นเงิน 317,500 บำท และให้
ควำมร่วมมือกับวิทยำเขตก ำแพงแสนร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโอกำสและเทศกำลประจ ำปี เพ่ือสืบสำนประเพณี 
วัฒนธรรมไทยที่ดีงำม เช่น กิจกรรมวันวิสำขบูชำ กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ กิจกรรมวันออกพรรษำ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ วันสงกรำนต์ วันลอยกระทง กิจกรรมวันสถำปนำคณะฯ และวันสถำปนำวิทยำเขตก ำแพงแสน เป็นต้น 

นอกจำกภำรกิจทั้ง 4 ด้ำนดังกล่ำวแล้ว ยังมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร โดย สนับสนุนทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท และปริญญำเอก ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ โดยใช้เงินยืมจำกเงินรำยได้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วงเงินรวม 3,000,000 บำท และจำก
เงินกองทุนพัฒนำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  

กำรพัฒนำกำยภำพและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เนื่องจำกคณะฯ มีกำรขยำยงำนด้ำนกำรผลิตบัณฑิตหลำกหลำย
สำขำวิชำ และมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคพิเศษ ท ำให้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำยภำพ ได้แก่ อำคำรสถำนที่ 
เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงเสนอขออนุมัติโครงกำรเงินกู้จำกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เพ่ือกำรลงทุน โดยเสนอโครงกำรปรับปรุงอำคำรปฏิบัติกำร อำคำร 1 – 5 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรกำรเรียนรู้ทำง
ภำษำ และ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอุตสำหกรรมบริกำรและนวัตกรรมภำษำ เป็นเงินทั้งสิ้นประมำณ 344.2 ล้ำน
บำท  

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพส าหรับคณะวิชา 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จะด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตำมผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2554 (1 มิถุนำยน 2554 – 31 พฤษภำคม 2555) นั้น คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ได้ด ำเนินงำน
ตำมระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภำพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส ำหรับ
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ผลิตบัณฑิต และด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพภำยใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส ำหรับกำรประเมินเป้ำหมำยไม่คิดค่ำคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้ำหมำย
หรือไม่บรรลุเท่ำนั้น 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 9 
องค์ประกอบคุณภำพ และมีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผล
กำรประเมินตนเอง ตำมตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
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 ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ตำมตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดี  รำยละเอียดสรุปได้ดังตำรำงที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.72 3.67 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 5.00 4.28 4.42 5.00 0.00 1.00 4.39 4.39 4.28 4.36 4.25 4.25 0.00 2.84 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการ
พัฒนานสิิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  3.89 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 - 1.62 1.62 - 0.00 0.00 4.30 4.30 1.62 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 5.00 5.00 - 0.00 0.00 4.00 4.00 5.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 4.50 4.50 - 0.00 0.00 4.00 4.00 4.50 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร
และจัดการ  

- - 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 - 3.49 3.49 - 0.00 0.00 4.50 4.50 3.49 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

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

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 4.35 - - 2.09 - 4.00 4.00 4.35 4.00 0.00 0.00 2.09 0.00 

เฉลี่ยภาพรวม 3.76 2.76 4.53 4.50 4.50 1.95 1.78 1.78 5.00 3.76 3.81 5.00 0.16 0.38 4.42 4.39 3.76 4.16 2.21 2.09 0.16 1.37 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

ผลการประเมิน ดี พอใช ้ ดีมาก ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดีมาก ดี ดี ดีมาก ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ดี ดี ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ในรอบปีกำรศึกษำ 2554 สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยองค์ประกอบ ได้ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ซึ่งมีตัวชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยที่ชัดเจน มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดสู่บุคลำกร ในกำรสัมมนำประจ ำปี มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
แผนปฏิบัติกำร ปีละ 2 ครั้ง ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งสรุปผลกำรติดตำมเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และผู้บริหำรได้น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ ไปด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงต่อไป 
 

 ส ำหรับผลกำรประเมินคุณภำพในภำพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำรจ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รำยละเอียด
ดังตำรำงที ่2.2 

ตำรำงที ่2.2 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ตัวบ่งชี ้
หน่วย 

 
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ
ปีปฏทิิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

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

    5.00   

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน ข้อ 6 7 8 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยโดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในคณะและได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญำหรือปณิธำน และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยตลอดจน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบันกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว15ปีฉบับที่2 (พ.ศ.2552-
2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำฉบับที่10 (พ.ศ.2552-2555) 

  2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 

  3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4พันธกิจคือด้ำนกำรเรียน
กำรสอนกำรวิจัยกำรบริกำรทำงวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

  5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ4พันธกิจ 

  6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ2 ครั้ง
และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ 

  7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ1ครั้งและรำยงำน
ผลต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 

  8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

คณะและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว15ปีฉบับที2่ (พ.ศ.2552–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่10 (พ.ศ.
2552–2555) 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของคณะที่สอดคลองกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยโดยผู้บริหำรและผู้แทนจำกหน่วยงำนภำยในคณะ มีกำรทบทวนวิสัยทัศน์ วิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
อุปสรรคและโอกำส ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เมื่อวันที่ 18  กันยำยน 2553 ณ ห้องประชุม SC 9-110 แล้วน ำ
ข้อมูลดังกล่ำวเสนอที่ประประชุมคณะกรรมกำร บริหำรและจัดกำร ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่  20 
กันยำยน 2553 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ วันที่ 26-27 กันยำยน 2553 ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์
แคว รีสอร์ท  จ.กำญจนบุรีและไดรับควำมเห็นชอบร่ำงแผนกลยุทธ์จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะในกำรประชุมครั้ง

ที่ 9/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยำยน 2553 เมื่อได้ร่ำงแผนกลยุทธ์แล้วมีกำรจัดประชุมสัมมำทิฐิบุคลำกร เพ่ือ
ประชำพิจำรณ์ร่ำงแผนดังกล่ำว โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในคณะ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน  2553 ณ ห้อง
ประชุมวิชำกำร 1 ชั้น 2 อำคำรศูนย์มหำวิทยำลัย และน ำมำปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง    จำกนั้นจึงจัดท ำเป็นรูปเล่ม
แผนพัฒนำ 2554 – 2557 (1.1.1-1) เมื่อ กุมภำพันธ์ 2554 โดยคณะกรรมกำรฝ่ำยวำงแผนคณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ ซึ่งกรรมกำรชุดนี้ประกอบด้วย ผู้บริหำรและผู้แทนจำกหน่วยงำนภำยในทั้งหมดของคณะ ได้มีกำร
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ปรับปรุงตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยก ำหนดค่ำเป้ำหมำยเป็นรำยปี ตั้งแต่ปี 2554-2557 เมื่อ มกรำคม 2555 
(1.1.1-2) 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรจัด “โครงกำรสัมมนำบุคลำกรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

ประจ ำปี 2554” เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยำยน 2554 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอ ำ จ.เพชรบุรี เพ่ือประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลำกรในคณะ เพ่ือปรับปรุงและหำ
แนวทำงในกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนปีต่อไป(1.1-2-1) 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4พันธกิจคือด้านการเรียนการสอน
การวิจัยการบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จำกแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศำสตร์  3 ประเด็น ได้แก่ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงบูรณำกำร 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนวิจัยสู่สำกล 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเชิงรุกเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
     คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้จัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำร
เรียนกำรสอนกำรวิจัยกำรบริกำรทำงวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมอบหมำยให้รองคณบดี
ฝ่ำยต่ำงๆ น ำไปจัดท ำเป็นแผนงำนด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ แผนงำนผลิตบัณฑิต แผนงำนวิจัย แผนงำนบริกำรวิชำกำร 
แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และแผนงำนบริหำรจัดกำร   ซึ่งในแต่ละแผนงำน จะมีโครงกำร/กิจกรรม ทั้งของ
คณะและของหน่วยงำน และมีผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน(1.1-3-1) 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม ซึ่งเป็นตัว
บ่งชี้ระดบัปฏิบัติกำร เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม  2) ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยระดับแผนงำน เพ่ือวัด
ควำมส ำเร็จของแผนงำนด้ำนต่ำงๆ  3) ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยระดับแผนกลยุทธ์  เพ่ือติดตำมควำมส ำเร็จของแผน
กลยุทธ์  โดยมีกำรน ำตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยใน และภำยนอกถ่ำยทอดลงไปในแต่ละแผนด้วย เพ่ือให้ งำน
ประกันคุณภำพได้ผสมผสำนไปกับกำรท ำงำนปกติ(1.1-4-1) 
 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ4พันธกิจ 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ครบทั้ง 4 พันธกิจ    
(1.1-5-1) 
 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ2 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
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 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำโดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งจะท ำหน้ำที่วำงแนวปฏิบัติและพิจำรณำด ำเนินกำรจำก
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ฝ่ำยประกันคุณภำพรวบรวมและสรุปให้ ปีละ 2 ครั้ง คือ 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยรอบ 6 เดือน จะเป็นกำรสรุปผลร้อยละของโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้มีกำร
ด ำเนินงำน  (1.1-6-1) ส่วนรอบ 12 เดือน จะเป็นกำรสรุปผลร้อยละของโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้มีกำรด ำเนินงำน  
และสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติกำร (1.1-6-2) 
 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  
ประจ ำปีงบประมำณ 2554 เสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เพ่ือพิจำรณำ ในกำรประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 28 พฤษภำคม 2555 (1.1-7-1) 
 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 คณะกรรมกำรประจ ำคณะ พิจำรณำสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แล้วมี
ข้อเสนอแนะ จ ำนวน 2 ข้อ(1.1-8-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน  5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

ตัวอย่าง 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 หรือ 7 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

8 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้าหมาย 2555 
1.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำคณะฯ ไม่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 8 มีกำรน ำผลกำร
พิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนพัฒนำ 2554 - 2557 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติรำชกำร 2554 - 2557 
1.1-2-1 โครงกำรสัมมนำบุคลำกร คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2554 
1.1-2-2 เว็บไซต์คณะ www.flas.ku.ac.th 
1.1-3-1 แผน-ผล  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
1.1.4-1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงำน 
1.1-4-2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
1.1-5-1 แผน-ผล คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
1.1-6-1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน(รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ) 
1.1-6-2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงำน 
1.1-7-1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
1.1-8-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที่ 5/2555 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิตดังนี้  

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรพัฒนำหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงสำขำ เช่น หลักสูตร   
วท.ม. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และ วท.ม. (นิติ
วิทยำศำสตร์) นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำหลักสูตรจำกคณะที่วิทยำเขตบำงเขน มำจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น ศศ.ม.
(รัฐศำสตร์) บธ.บ.(กำรจัดกำร) บธ.บ.(กำรตลำด) และ วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) เป็นต้น  

 ปีกำรศึกษำ 2554 มีหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง จ ำนวน 4 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษ์
เศรฐกิจ เปลี่ยนเป็นสำขำวิชำวิทยำกำรพืช   3) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวผลิตภัณฑ์ และ   4) 
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หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวผลิตภัณฑ์ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตรได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย 
เรียบร้อยแล้ว 

 ทั้งนี้ ในกำรพัฒนำหลักสูตร กำรปรับปรุงหลักสูตร และกำรน ำหลักสูตรจำกคณะอ่ืนมำจัดกำรเรียนกำร
สอน คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไก ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

   ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตจ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้
หน่วย 

 
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปี

การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้        4.40   
2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบรหิำร

หลักสตูร 

ข้อ 4 5 4 4.00   

2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

50 51 75 50.58 4.24 
  

  
147.5 

ผลต่ำงค่ำ
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0  0.00 0.00   

2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

10 10.5 17 11.52 1.92    
147.5 

ผลต่ำงค่ำ
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0  0 0.00   

2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบคุลำกร
สำยสนบัสนุน 

ข้อ 6 7 7 5.00   

2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์กำรศึกษำ และ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู ้

ข้อ 5 6 7 5.00   

2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ข้อ 7 7 7 5.00   
2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำร

เรียนตำมคณุลักษณะของบัณฑติ 

ข้อ 6 6 6 5.00   

2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสรำ้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 4 5 5 5.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย
มหำวิทยำลัยและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

  2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัยและ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติหมำยถึงต้องมีกำรประเมินผลตำม “ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำเพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียน
กำรสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำให้ประเมิน
ตำมตัวบ่งชี้กลำงที่ก ำหนดในภำคผนวกที่ 1) ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้องได้รับกำร
รับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

 (หมำยเหตุ : ส ำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึดตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำพ.ศ.2548) 

  4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำและมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบ
เวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติจะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ3ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน5ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดในแต่ละปีทุก
หลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำและมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินใน
ข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติจะต้อง
ควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโทเฉพำะแผนกและปริญญำ
เอก) มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ50ของจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์
มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่มค1 และง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโทเฉพำะแผนกและปริญญำเอก) 
มีจ ำนวนนิสิตที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
กำรศึกษำ (เกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่มค1และง) 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตำมมติของสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12/53 ( 2.1-1-1) โดยกระบวนกำรในกำรเปิดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุงหลักสูตรจะเริ่มต้นจำกคณะกรรมกำรร่ำงหลักสูตร (กรณีที่เป็นหลักสูตรใหม่) คณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)  ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงหลักสูตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตร แล้วเสนอ
ร่ำงหลักสูตรต่อท่ีประชุมสำยวิชำเมื่อสำยวิชำเห็นชอบแล้วจึงน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำของ
คณะฯ เพ่ือพิจำรณำ(2.1-1-2) ก่อนที่จะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯพิจำรณำคณะฯได้จัดให้มี
คณะท ำงำนวิเครำะห์รูปแบบกำรขอเปิดหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร (2.1-1-3) เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูล
ต่ำงๆเพ่ือควำมถูกต้อง แล้วจึงน ำเสนอให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯให้ควำมเห็นชอบเมื่อคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะฯให้ควำมเห็นชอบแล้วคณะฯ โดยโครงกำรจัดตั้งส่วนงำนจัดกำรศึกษำจะด ำเนินกำรกรอกข้อมูลลงในระบบ
สนับสนุนกระบวนกำรขออนุมัติหลักสูตร(2.1-1-4) จำกนั้นจึงน ำเสนอให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย
ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ตำมล ำดับ เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกที่
ประชุมสภำมหำวิทยำลัยแล้ว จึงเสนอให้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ(สกอ.) รับทรำบและเสนอให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนเพื่อออกเอกสำรรับรองคุณวุฒิหลักสูตรต่อไป  

    ในปีกำรศึกษำ 2554 คณะฯ เสนอเปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์ ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์   และมีกำรขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ ำนวน 4 หลักสูตร คือ 
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  2) หลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษ์เศรฐกิจ เปลี่ยนเป็นสำขำวิชำวิทยำกำรพืช   3) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำชีวผลิตภัณฑ์ และ  4) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวผลิตภัณฑ์ 

    โดยหลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่ปรับปรุง ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยดังนี้ 
   1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย เมื่อ 26 ธันวำคม 2554 (2.1-1-5) 
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  2. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์เป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย เมื่อ 30 มกรำคม 2555 (2.1-1-6) 
  3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหลักสูตรปรับปรุงได้รับควำม
เห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย เมื่อ 23 พฤษภำคม 2554  (2.1-1-7)  
  4. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหลักสูตร
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษ์เศรฐกิจ เปลี่ยนเป็นสำขำวิชำวิทยำกำรพืช หลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวผลิตภัณฑ์เป็นหลักสูตรปรับปรุง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย เมื่อ 28 พฤษภำคม 2555 (2.1-1-8)   

 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและด าเนินการตาม

ระบบท่ีก าหนด 

 กำรปิดหลักสูตรนั้นมีระบบและกลไกกำรปดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยสภำ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์(2.1-2-1)ในปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ไม่มีกำรปิดหลักสูตร 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมายถึงต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อน  ปีการศึกษา
2555  ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

 ปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมด 17 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่คณะฯ พัฒนำขึ้นเองจ ำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) วท.บ. 
(วิทยำศำสตร์ชีวภำพ)  วท.ม. (พฤกษ์เศรษฐกิจ)  วท.ม. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  วท.ม. และ ปร.ด. 
(วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) ศศ.ม. (ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล)  และ ปร.ด. (ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล)โดย
หลักสูตรทั้งทีเ่ป็นหลักสูตรของคณะฯ เอง และหลักสูตรที่ขอใช้จำกคณะอ่ืนๆ ที่วิทยำเขตบำงเขน มีกำรด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2548 ยกเว้น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) ศศ.ม. (ภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำสำกล) และ ปร.ด. (ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล)  เป็นหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
พ.ศ. 2548 และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยมีกำรจัดท ำแบบรำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินงำน
หลักสูตร (สมอ.07) ทุกภำคกำรศึกษำ ซึ่งในข้อ 12, 13 ได้มีกำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรและกำร
พัฒนำหลักสูตร (2.1-3-1)  และถ้ำเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติจะมี
กำรรำยงำนตำมแบบ มคอ.7 (2.1-3-2) 
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              4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย

ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพ่ือรับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนของหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ และตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ   
ตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ  
  ในปีกำรศึกษำ 2554 มีกำรขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครบ 5 ปี จ ำนวน 4 
หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  2) หลักสูตร
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษ์เศรฐกิจ เปลี่ยนเป็นสำขำวิชำวิทยำกำรพืช   3) หลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวผลิตภัณฑ์ และ  4) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวผลิตภัณฑ์ (2.1-4-1) และมี
หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จ ำนวน 3 หลักสูตร คือ วท.บ.(เทคโนโลยี
สำรสนเทศ) วท.บ. (วิทยำศำสตร์ชีวภำพ)  ศศ.ม. และ ปร.ด. (ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล)   

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
ครบ 5ข้อตำมเกณฑ์ท่ัวไปและ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-10
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้าหมาย 2555 
2.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 มติสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12/53 อนุมัติขั้นตอนกำรขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ใหม/่หลักสูตรปรับปรุงฯ ของ มก. 

2.1-1-2 ค ำสั่งฯ ที่ 85/53 แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำ 
2.1-1-3 ค ำสั่งฯ ที่ 200/53 แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์รูปแบบกำรเสนอเปิด - ปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1-4 ระบบสนับสนุนกระบวนกำรขออนุมัติหลักสูตร 
2.1-1-5 หน้ำแรกของเล่มหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 
2.1-1-6 หน้ำแรกของเล่มหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำนิติวิทยำศำสตร์ 
2.1-1-7 หน้ำแรกของเล่มหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.1-1-8 บันทึกข้อควำม เรื่อง กำรอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  
2.1-2-1 เอกสำรแนวทำงปฏิบัติกำรปิดหลักสูตร ที่ก ำหนดโดยสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2.1-3-1 แบบรำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนหลักสูตร (สมอ.07) 
2.1-3-2 มคอ.7 ของหลักสูตรต่ำงๆ 
2.1.4-1 ค ำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร หรือ แผนภูมิคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
2.1-4-2 ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือ

สำขำวิชำเพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  
2.1-4-3 ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่ก ำหนดในภำคผนวกที่ 1  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 
เป้าหมาย  ร้อยละ 50 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสำมำรถเลือกใช้เกณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี้ 
 1. แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 หรือ 
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2. แปลงค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
เป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค1และง 
 1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หรือ 

2. ค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปกีำรศึกษำ 2554  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 134.5 คน 
ลำศึกษำต่อ 13 คน มีคุณวุฒิปริญญำตรี 5.5 คน ปริญญำโท 67 คน และปริญญำเอก 75 คน ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 
2553 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 122 คน ลำศึกษำต่อ 15 คน มี
คุณวุฒิปริญญำตรี  8 คน ปริญญำโท 45 คน และปริญญำเอก 69 คน 

  

 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก   = 100
134 13.5

75
ด

+
  =  50.85 

 คะแนนที่ได้   =  5
50.85

60
ด   =  4.24  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 69 ร้อยละ

50.36 
75 ร้อยละ

50.85 
4.20 

คะแนน 
4.24 

คะแนน 
ร้อยละ
50.00 

บรรลุ ร้อยละ
51.00 137 147.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 
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เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 69 ร้อยละ 

50.36 
75 ร้อยละ 

50.68 
4.20 

คะแนน 
4.22 

คะแนน 
ร้อยละ  
50.00 

บรรลุ 
ร้อยละ 
51.00 137 148 

หมายเหตุ  ผลกำรประเมินตนเองแตกต่ำงจำกผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ เนื่องจำกจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมดซึ่งเป็นตัวหำร ระหว่ำงคณะฯและคณะกรรมกำรฯ มีจ ำนวนไม่เท่ำกัน 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 ฐำนข้อมูลบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในส่วนของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 
เป้าหมาย  ร้อยละ 10 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสำมำรถเลือกใช้เกณฑ์กำรประเมินจำก2แนวทำงต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง0-5หรือ 
2. แปลงค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่ำนมำเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
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 1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่ำกำรเพิ่มข้ึนของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์รวมกัน
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 134.5 
คน ลำศึกษำต่อ 13 คน มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 16 คน รองศำสตรำจำรย์ 14 คน และ
ศำสตรำจำรย์ 2 คน  

ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2553 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 
122 คน ลำศึกษำต่อ 15 คน มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 15 คน รองศำสตรำจำรย์ 13 คน และ
ศำสตรำจำรย์ 1 คน  

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร   =
17

100
134 13.5

ด
+

  =  11.52 

 คะแนนที่ได้ =  5
11.52

30
ด   = 1.92 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 14 ร้อยละ
10.22 

17 ร้อยละ
11.52 

1.70 คะแนน 1.92 คะแนน 
ร้อยละ

10 
บรรลุ 

ร้อยละ
10.5 137 147.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 14 ร้อยละ 
10.22 

17 ร้อยละ 
11.49 

1.70  
คะแนน 

1.91 
คะแนน 

ร้อยละ 
10 

บรรลุ 
ร้อยละ 
10.5 137 148 
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หมายเหตุ  ผลกำรประเมินตนเองแตกต่ำงจำกผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ เนื่องจำกจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมดซึ่งเป็นตัวหำร ระหว่ำงคณะฯและคณะกรรมกำรฯ มีจ ำนวนไม่เท่ำกัน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ฐำนข้อมูลบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในส่วนของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำรเทคนิคกำรสอนและกำรวัดผล และ
มีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

  3.  มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำร
พัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนกำร
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

  5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมให้
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

  7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

หมายเหตุ :หลักฐำนส ำหรับกำรประเมินในเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่3 เช่นผลกำรประเมินหรือผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
คณำจำรย์และบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำรกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์อื่นๆที่
เชื่อมโยงให้เห็นกำรท ำงำนได้ดีขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
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1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรยทั้งดำนวิชำกำรเทคนิคกำรสอนและกำรวัดผลโดยมีกำร
ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 2554 – 2557 (2.4-1-1) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554         
(งบรำยได้) (2.4-1-2) และ แผนปฏิบัติงำนฝ่ำยวิชำกำรปีงบประมำณ 2554 (2.4-1-3) ส ำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนุน จะมีกำรก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2554 ของส ำนักงำนเลขำนุกำร (2.4-1-4) 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรบริหำรและพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้
เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด โดยในส่วนของคณำจำรย์ ส่วนใหญ่จะมีกำรพัฒนำ โดยเข้ำร่วมโครงกำรที่มหำวิทยำลัยจัด 
เช่น  โครงกำรอบรม เรื่อง  “เทคนิคกำรออกข้อสอบ กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนกำรสอน”    โครงกำร
อบรมสัมมนำด้ำนประกันคุณภำพส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกร เรื่อง "กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนประกันคุณภำพ
เสริมพลัง สร้ำงคุณภำพ "  โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ใหม่ มก.รุ่นที่ 4  และ  โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี 2555 เป็นต้น   และที่อำจำรย์เสนอขออนุมัติเข้ำร่วมโครงกำรที่จัดโดย
หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย เช่น กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท ำและพัฒนำสื่อและต ำรำกำรเรียน
กำรสอนภำษำจีนในระดับอุดมศึกษำ” โครงกำรอบรม หลักสูตรหลักกำรเขียนบทสรุปผู้บริหำรและบทคัดย่อที่เป็น
สำกล เป็นต้น (2.4-2-1) 
   ส ำหรับสำยสนับสนุน ส่วนใหญ่จะมีกำรด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนเลขำนุกำร เช่น โครงกำรฝึกอบรม
กำรเงินและพัสดุ (2.4-2-2) โครงกำรฝึกอบรมกำรวิจัย R2R (2.4-2-3) โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสมรรถนะและ
พัฒนำคุณภำพงำนบริกำรให้แก่บุคลำกร (2.4-2-4) โครงกำรอบรมกำรกำรใช้ระบบสำรสนเทศให้เป็นประโยชน์ 
“กำรสร้ำงแบบประเมินคุณภำพอัตโนมัติบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต”     (2.4-2-5) เป็นต้น   เพ่ือให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ และหน่วยงำนภำยใน
คณะ ยังมีกำรจัดสัมมนำบุคลำกร เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน (2.4-2-6) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรจัดสวัสดิกำรเสริมสรำงสุขภำพที่ดีและสรำงขวัญก ำลังใจใหแก่
บุคลำกร โดยมีกองทุนสวัสดิกำรเพ่ือให้บุคลำกรที่มีปัญหำเดือดร้อนทำงด้ำนกำรเงินได้กู้น ำไปใช้จ่ำย บรรเทำควำม
เดือดร้อนโดยอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ  และจัดสรรเงินจำกกองทุนดังกล่ำว เพ่ือใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรต่ำงๆ ส ำหรับ
บุคลำกร เช่น โครงกำรเทำเงินสัมพันธ์ โครงกำรกีฬำบุคลำกร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลำกรได้มีโอกำสท ำ
ควำมสนิทสนมคุ้นเคยกัน เพ่ือจะได้ปฏิบัติงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  (2.4-3-1) 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
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 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีระบบติดตำมให้คณำจำรย์น ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำ 
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ดังนี้  
 4.1 มีระบบออนไลน์ เพ่ือประเมินกำรสอนของอำจำรย์ โดยมีกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนทุกภำค
กำรศึกษำ (2.4-4-1)  
 4.2 มีประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง มำตรกำรด ำเนินกำรกับอำจำรย์ผู้สอน ที่ไม่ส่งหรือแก้ไข
คะแนนตำมเวลำที่ก ำหนดในปฏิทินกำรศึกษำ (2.4-4-2)  
  ในส่วนของบุคลำกรสำยสนับสนุน มีกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้ และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน โดยกำรจัดกิจกรรม และเครือข่ำยกำรเรียนรู้ อำทิ กำรจัดกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรมกำรเงินและพัสดุ โดย
เรียนเชิญวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์จำกที่บุคลำกรของส ำนักงำนไปเข้ำรับกำรอบรมมำถ่ำยทอดเป็นโครงกำรต่อเนื่องให้
บุคลำกรในสังกัดคณะฯ ได้รับควำมรู้และทักษะดังกล่ำว   และกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมกำรวิจัย R2R มีกำรติดตำมอย่ำง
ต่อเนื่องให้บุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรม และปวำรณำตนเองด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยสถำบันแบบ R2R ตำมที่เสนอหัวข้อเรื่อง 
จนสำมำรถน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดลได้    
(2.4-4-3)  

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ได้เผยแพร่จรรยำบรรณอำจำรย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  โดย
ติดประกำศไว้บริเวณอำคำรทุกอำคำรและทุกชั้น ส่วนจรรยำบรรณของบุคลำกรสำยสนับสนุนคณะฯยึดถือตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และถือปฏิบัติตำมประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่องข้อบังคับ
หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยจรรยำบรรณบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ .ศ.2553 หมวดที่ 3 ซึ่งได้
ก ำหนดกระบวนกำรและกลไกในกำรด ำเนินกำรกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ (2.4-5-1)  

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำ
จำรยและบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยทุกโครงกำรที่จัดอบรมเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จไว้
ในแบบฟอร์มแนบท้ำยในกำรขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร และมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรยและบุคลำกรสำยสนับสนุน (2.4-6-1) และมีกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรกำรพัฒนำบุคลำกร โดยก ำหนดตัวชี้วัด จ ำนวน 2 ตัว คือ 1) งบประมำณส ำหรับ
กำรพัฒนำคณำจำรย์ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศต่ออำจำรย์ประจ ำ 2) ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับ
กำรพัฒนำ (2.4-6-2) 

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
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  มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยจัดสรรงบประมำณ 
เพ่ือเป็นรำงวัลให้แก่คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน ที่สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ (2.4-7-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนปฏิบัติรำชกำร 2554-2557 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
2.4-1-2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554(งบรำยได้) 
2.4-1-3 แผนปฏิบัติงำนฝ่ำยวิชำกำรปีงบประมำณ 2554 

2.4-1-4 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2554 ของส ำนักงำนเลขำนุกำร 

2.4-2-1 แบบเก็บด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 3  กำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
2.4-2-2 โครงกำรฝึกอบรมกำรเงินและพัสดุ 
2.4-2-3 โครงกำรฝึกอบรมกำรวิจัย R2R 
2.4-2-4 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสมรรถนะและพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรให้แก่บุคลำกร   
2.4-2-5 โครงกำรอบรมกำรกำรใช้ระบบสำรสนเทศให้เป็นประโยชน์ “กำรสร้ำงแบบประเมินคุณภำพ

อัตโนมัติบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต” 
2.4-2-6 แบบเก็บด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 3  กำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
2.4-3-1 โครงกำรเทำเงินสัมพันธ์/ภำพกิจกรรม  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-3-2 โครงกำรกีฬำบุคลำกร/ภำพกิจกรรม 
2.4-4-1 ระบบประเมินกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ http://eassess.ku.ac.th 
2.4-4-2 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง มำตรกำรด ำเนินกำรกับอำจำรย์ผู้สอน ที่ไม่ส่งหรือ

แก้ไขคะแนน ตำมเวลำที่ก ำหนดในปฏิทินกำรศึกษำ 
2.4-4-3 ผลงำนวิจัยจำกโครงกำรอบรมกำรวิจัย R2R  ที่น ำเสนอในกำรประชุมวชิำกำรของคณะ

มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์  มหำวิทยำลยัมหิดล  
2.4-5-1 จรรยำบรรณอำจำรย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำกสถำนที่จริง 
2.4-5-2 ประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่องข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วย

จรรยำบรรณบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2553 

2.4-6-1 ผลกำรประเมินโครงกำรอบรม 
2.4-6-2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนงำน ประจ ำปี 2554 
2.4-7-1 ประกำศคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  

เรื่อง กำรให้รำงวัลแก่อำจำรย์ที่เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
เรื่อง กำรให้รำงวัลแก่บุคคลสำยสนับสนุนและช่วยวิชำกำรท่ีเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และมีกำรฝึกอบรม
กำรใช้งำนแก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงน้อยใน
ด้ำนห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรอุปกรณ์กำรศึกษำและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆอย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์กำรบริกำรอนำมัย และกำรรักษำพยำบำลกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำน
อำหำรและสนำมกีฬำ(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5.  มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่ำงน้อย
ในเรื่องประปำไฟฟ้ำระบบก ำจัดของเสียกำรจัดกำรขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำงๆโดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  6.  มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำน
กำยภำพท่ีสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า8 FTES ต่อเครื่อง 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริกำรให้นิสิตใช้ค้นคว้ำงำนต่ำงๆ
จ ำนวนทั้งสิ้น 938 เครื่อง และมีจ ำนวน Note book และ Mobile Device ต่ำงๆของนิสิตคณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ ที่มีกำรลงทะเบียนกำรใช้ Wi-Fi กับสถำบัน จ ำนวน 5,992 เครื่องดังนั้นมีจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น  6,930 เครื่อง  มีค่ำ FTESรวมทุกระดับกำรศึกษำ โดยไม่ปรับค่ำเป็นระดับปริญญำตรี ตำมข้อมูลของ
กองแผนงำนเท่ำกับ 4,868.73(2.5-1-1)คิดเป็นอัตรำส่วน 0.70 FTES ตอเครื่อง 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีหองสมุด (ห้อง Sc9 – 111) และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผำนระบบ
เครือ ขำยคอมพิวเตอร โดยได้ติดตั้งประจ ำไว้ที่ห้องสมุด (2.5-2-1)  และตำมห้องต่ำงๆ เช่น ห้องสำรสนเทศ 
ห้องปฏิบัติกำรของสำยวิชำต่ำงๆ เป็นต้น มีกำรฝกอบรมกำรใชงำนแกนิสิตทุกปกำรศึกษำ   

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีบริกำรดำนกำยภำพที่เหมำะสมตอกำรจัดกำร เรียนกำรสอนและ
กำรพัฒนำนิสิตโดยในปีงบประมำณ 2554 มีกำรปรับปรุงอำคำรเดิม 1-4 ต่อเติมอำคำร 9 สร้ำงอำคำรใหม่ 2 
อำคำร คือ อำคำรกำรเรียนรู้ทำงภำษำ (อำคำร 12)  และอำคำรอุตสำหกรรมบริกำรและนวัตกรรมภำษำ เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในดำนหองเรียนหองปฏิบัติกำรอุปกรณกำรศึกษำและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตใน
ระบบไรสำย(2.5-3-1) 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเปนอ่ืนๆในภำพรวมของวิทยำ
เขตก ำแพงแสนเช่น งำนทะเบียนนิสิตผำนระบบเครือขำยคอมพิวเตอร กำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล
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กำรจัดบริกำรดำนอำหำรและสนำมกีฬำ(2.5-4-1)  และในส่วนของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  จะมีกำร
ให้บริกำรด้ำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ที่อำคำร 9  และอำคำรอุตสำหกรรมบริกำรและนวัตกรรมภำษำ 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยใน
เรื่องประปาไฟฟ้าระบบก าจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  กำรบริกำรสิ่งต่ำงๆดังกล่ำวนี้วิทยำเขตก ำแพงแสนได้จัดบริกำร ส่วน
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรตำงๆคณะฯได้ท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ทุกอำคำร ทุกชั้น
ตำมกฎหมำยก ำหนด มีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดภำยในอำคำร กำรประกันภัยอำคำร กำรติดตั้งอุปกรณ์   เปิด-ปิด 
ประตูอัตโนมัติ  มีกำรประสำนงำนกับสำยวิชำเคมี เพื่อก ำจัดขยะจำกสำรเคมีที่มีพิษ (2.5-5-1) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ2-5ทุกข้อไม่ต่ ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม5 

 ปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ 

ดังนี้  

- ด้ำนกำรให้บริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำร

ฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ  มีผลกำรประเมิน 3.95 

- ด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิต อำทิ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สำยมีผลกำรประเมิน 3.80 

- ด้ำนกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆ อำทิ งำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดบริกำรดำนอำหำรและสนำมกีฬำ มีผลกำรประเมิน 

3.81 

- ด้ำนกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

อำทิ ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่ำงๆ โดย

เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง มีผลกำรประเมิน 3.90(2.5-6-1) 

 

7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพ โดยมีกำรเพ่ิมจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สำยและตรวจสอบกำรท ำงำนของจุดเชื่อมต่อที่มีอยู่เดิมให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ      
(2.5-7-1) ในส่วนของห้องสมุดมีกำรปรับปรุงกำรใช้บริกำร โดยเพ่ิมเวลำกำรให้บริกำร (2.5-7-2) ปรับปรุงรำยกำร
วำรสำรและสิ่งพิมพ์ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร (2.5-7-3) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 5 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 5 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-1-1 จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ (FTES) คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

(จำกกองแผนงำน) 
2.5-1-2 ข้อมูลกำรลงทะเบียนกำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของนิสิต (จำกกองแผนงำน) 
2.5-2-1 สถำนที่จริง ห้องสมุด และห้องสำรสนเทศ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  
2.5-3-1 สถำนที่จริงคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
2.5-4-1 สถำนที่จริง มก.กพส. 
2.5-5-1 สถำนที่จริงคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
2.5-6-1 ข้อมูลจำกกองแผนงำน 
2.5-7-1 บันทึกข้อควำม เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแผนกำรใช้เงินรำยได้ ประจ ำปี 2554 
2.5-7-2 โครงกำรเปิดให้บริกำรล่วงเวลำรำชกำรห้องสมุดคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
2.5-7-3 โครงกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศทำงอินเตอร์เน็ต 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำม)ี 
ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 

  4.  มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัยหรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 

  6.  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำทุกภำคกำรศึกษำโดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละ
รำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ3.51จำกคะแนนเต็ม5 

  7.  มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลยุทธ์กำรสอนหรือกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ทุกรำยวิชำตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ เช่น วิชำปัญหำพิเศษ สัมมนำ และสหกิจศึกษำ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกงำน เป็นต้น และก ำหนดให้ทุกรำยวิชำจัดท ำประมวลกำรสอน (Course Syllabus)โดยระบุ
ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ในหัวข้อที่ 8 วิธีกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (2.6-1-1) 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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 เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีทั้งหลักสูตรที่จัดท ำกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และหลักสูตรที่ยังไม่ได้จัดท ำ ดังนั้น จึงมีกำรจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำตำม
แบบ มคอ.3และจัดท ำประมวลกำรสอนตำมรูปแบบเดิม (2.6-2-1)   มีกำรแจ้งถึงวัตถุประสงค์และควำมมุ่งหมำย
ของรำยวิชำ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผลกำรศึกษำ กำรปรับปรุงกำรสอนตำมที่ผู้เรียนได้ท ำกำรประเมินผู้สอน 
แจ้งถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนควรค้นคว้ำเพิ่มเติม และได้มีกำรแจกให้ผู้เรียนทุกคนในชั่วโมงแรกของกำรเรียนกำรสอน 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 ทุกหลักสูตรของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีรำยวิชำปฏิบัติกำร มีกำรศึกษำนอกสถำนที่ 
หลักสูตรในระดับปริญญำตรี ก ำหนดให้มีวิชำปัญหำพิเศษ สัมมนำ สหกิจศึกษำ และมีกำรศึกษำดูงำน ส ำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำทุกหลักสูตร ก ำหนดให้มีวิชำสัมมนำ วิชำเลือกเฉพำะทำง วิชำปัญหำพิเศษ กำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระและวิทยำนิพนธ์ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ตลอดจนมีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ด้วย (2.6-3-1) 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 ทุกหลักสูตรของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดให้มีผู้มีประสบกำรณทำงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพ จำกหน่วยงำนภำยนอก  เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน โดยเชิญเป็นวิทยำกร     
อำจำรย์พิเศษ (2.6-4-1) นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งนิสิตไปฝึกงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ หรือเป็นกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม(2.6-4-2)  

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย โดยโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
คอมพิวเตอร์ มีกำรท ำกำรวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “ควำมพึงพอใจของนิสิตในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิชำตัวแบบ
ควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ” ในรำยวิชำ 01422343 (2.6-5-1)  และโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรท ำวิจัย เรื่อง “กำรศึกษำควำมต้องกำรศึกษำต่อ
ในหลักสูตรบริหำรธุจกิรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในภูมิภำคตะวันตก และ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและผู้ใช้บัณฑิต” โดยจำกกำรศึกษำดังกล่ำวพบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร ว่ำควรจะพัฒนำหรือ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมท่ีท่ำนต้องกำรมำกที่สุด ได้แก่ กำรฝึก
ปฏิบัติจริงเพ่ือให้สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนได้จริง เช่น กำรฝึกงำน (2.6-5-2) ดังนั้น ในปีกำรศึกษำ 2554 
โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ จึงสนับสนุนให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ไปฝึกงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ 
ช่วงภำคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 (2.6-5-3)  และมีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ โดย
โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำจุลชีววิทยำ มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ 01419214 (จุลชีววิทยำพ้ืนฐำน 
ภำคปฏิบัติกำร) โดยก ำหนดให้มีกำร Quiz ก่อนเรียน เพ่ือต้องกำรให้นิสิตอ่ำนหนังสือก่อนมำเรียนปฏิบัติกำร ซึ่งจะ
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ช่วยให้นิสิตเข้ำใจเนื้อหำในกำรเรียนได้ดียิ่งข้ึน จำกกำรสอบถำมนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน จ ำนวน 209 คน หลังสิ้นสุด
กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำดังกล่ำว พบว่ำนิสิตมำกกว่ำร้อยละ 90 มีควำมเห็นว่ำกำร Quiz ก่อนเรียน ท ำให้เรียน
เข้ำใจดีขึ้น เกิดควำมผิดพลำดในกำรท ำกำรทดลองน้อยลง (2.6-5-4) 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า3.51จาก
คะแนนเต็ม 5 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรูทุกรำยวิชำทุกภำคกำรศึกษำโดยเป็นกำรประเมินผ่ำนระบบเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัย (http://eassess.ku.ac.th)ปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณ
ภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ในภำพรวมของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เท่ำกับ 
4.45  โดยทุกรำยวิชำมีผลกำรประเมินไมต่ ำกวำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 (2.6-6-1) 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
 หลังจำกที่ได้รับทรำบผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้แล้ว ผู้จัดกำรทุกรำยวิชำต้องน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ครั้งต่อไป ซึ่งจะแสดงไว้ในแบบรำยงำนผลกำรสอนทุกภำคกำรศึกษำ โดยระบุไว้ในแบบรำยงำนข้อ 5,6,7,8,และ
จะต้องรำยงำนให้หัวหน้ำสำยวิชำพิจำรณำซึ่งปรำกฏอยู่ในข้อ 9 ของรำยงำน(2.6-7-1)นอกจำกนี้ยังมีกำรรำยงำน
กำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน มคอ.5 อีกด้วย (2.6-7-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้าหมาย 2555 
2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ คณะกรรมกำรเห็นว่ำหลักฐำนข้อ 7 ไม่ชัดเจน  

 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 ตัวอย่ำงประมวลกำรสอน (Course Syllabus) 
2.6-2-1 สรุปรำยวิชำที่มี มคอ.3 หรือประมวลกำรสอน 
2.6-3-1 โครงกำรศึกษำดูงำนของนิสิตในหลักสูตรต่ำงๆ 
2.6-4-1 กำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
2.6-4-2 เอกสำรฝึกงำนของนิสิต 
2.6-5-1 กำรวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ควำมพึงพอใจของนิสิตในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิชำตัวแบบ

ควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2.6-5-2 รำยงำนผลกำรวิจัย เรื่อง “กำรศึกษำควำมต้องกำรศึกษำต่อในหลักสูตรบริหำรธุจกิรบัณฑิต 

สำขำวิชำกำรจัดกำร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในภูมิภำคตะวันตก และควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและผู้ใช้บัณฑิต” 

2.6-5-3 เอกสำรกำรฝึกงำนของนิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร 
2.6-5-4 ผลกำรประเมินกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 01419214 (จุลชีววิทยำพ้ืนฐำน 

ภำคปฏิบัติกำร) 
2.6-6-1 ระบบประเมินกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ http://eassess.ku.ac.th 

2.6-7-1 รำยงำนผลกำรสอนปีกำรศึกษำ 2554 
2.6-7-2  มคอ.5 ของรำยวิชำต่ำงๆ 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อย
ส ำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรีทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร 

  2.  มีกำรน ำผลจำกข้อ 1มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรวัดผล
กำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศและงบประมำณที่เอ้ือ
ต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัยหรือที่ประชุม
ระดับชำติหรือนำนำชำติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัดโดย
คณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 
(เกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำรน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรระดับนำนำชำติ (เกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม ง) 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของกำรปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร หรือคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร โดยในปีกำรศึกษำ 2554 มีหลักสูตรที่ถึงรอบระยะเวลำปรับปรุง 
จ ำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร วท.ม.(วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี) วท.ม. (พฤกษ์เศรษฐกิจ) วท.ม.
(วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และ ปร.ด.(วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต จ ำนวน 3 หลักสูตร เนื่องจำก หลักสูตร ปร.ด.(วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) ยังไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ (2.7-1-1)ส ำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ ำทุกปี โดยกองแผนงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2.7-1-2) 
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2. มีการน าผลจากข้อ 1มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 ในกำรปรับปรุงหลักสูตรของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ รอบปีกำรศึกษำ 2554 มีหลักสูตร
ปรับปรุงทั้งหมด 4 หลักสูตร และมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ดังรำยละเอียดตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 
1. แล้วน ำข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจมำปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว(2.7-2-1) 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรจัดโครงกำรต่ำงๆนอกเหนือจำกโครงกำรของฝ่ำยกิจกำรนิสิตที่
เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิตเช่นโครงกำรศึกษำดูงำนของนิสิตในหลักสูตรต่ำงๆ(2.7-3-1)  สนับสนุนให้
นิสิตฝึกงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ(2.7-3-2) โครงกำรอบรมทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรเขียนโฮมเพจ
,เว็บไซต์(2.7-3-3)โดยสนับสนุนทั้งงบประมำณและบุคลำกรรวมทั้งเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกนี้คณะฯ ยัง
จัดสรรงบประมำณสนับสนุนร่วมกับมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์  ในโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สู่สำกล (2.7-3-4) 

 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ สนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำนิสิตให้นิสิตระดับปริญญำตรี
เข้ำร่วมกิจกรรมประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำน(2.7-4-1)ในส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำจะได้รับกำร
สนับสนุนจำกบัณฑิตวิทยำลัย 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดกิจกรรมเสริมสรำงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับ
ปริญญำตรีได้แก่ โครงกำรพี่สอนน้องร้องเพลงคณะฯ โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์
และรักษำสิ่งแวดล้อม และค่ำยจำกใจพ่ีสู่น้อง (2.7-5-1)และระดับบัณฑิตศึกษำได้แก่ โครงกำรคุณธรรมน ำชีวิตของ
หลักสูตร วท.ม. (วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)โครงกำรธรรมน ำชีวิต ของหลักสูตร วท.ม. (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยี)โครงกำรสิงห์เขียวรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ ำท่วม ของหลักสูตร ศศ.ม. (รัฐศำสตร์)(2.7-5-2) 

7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มง) 
 มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์โดยมีกำรอบรมวิธีกำรเขียนบทควำมจำก
วิทยำนิพนธ์ และสนับสนุนทุนในกำรน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวำรสำรระดับนำนำชำติโดยมีบัณฑิตวิทยำลัยเป็น
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร ปีกำรศึกษำ 2554 มีนิสิตที่เสนอบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์ในที่ประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ จ ำนวน 3 เรื่อง (2.7-7-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้มหำบัณฑิต ทั้ง 3 หลักสูตร 
2.7-1-2 รำยงำนวิจัยสถำบัน เรื่อง คุณภำพบัณฑิตระดับปริญญำตรี ของคณะศิลปศำสตร์และ

วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี 2554 โดยกองแผนงำน 
2.7-2-1 เอกสำรกำรปรับปรุงหลักสูตร 
2.7-3-1 โครงกำรศึกษำดูงำนของนิสิตในหลักสูตรต่ำงๆ 
2.7-3-2 นิสิตฝึกงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
2.7-3-3 โครงกำรอบรมกำรเขียนโฮมเพจ, เว็บไซต์ 
2.7-3-4 เอกสำรสนับสนุนงบประมำณร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร ครบ 5 ข้อ 
ตำมเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตำม
เกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สู่สำกล 

2.7-4-1 ประกำศ/หลักเกณฑ์ ให้งบประมำณสนับสนุนนิสิตระดับปริญญำตรี ร่วมเสนอผลงำนใน
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

2.7-5-1 รำยงำนผลโครงกำรพี่สอนน้องร้องเพลงคณะฯ  
รำยงำนผลโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
รำยงำนผลโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม และค่ำยจำกใจพี่สู่น้อง 

2.7-5-2 รำยงำนผลโครงกำรคุณธรรมน ำชีวิตของหลักสูตร วท.ม. (วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) 
รำยงำนผลโครงกำรธรรมน ำชีวิต ของหลักสูตร วท.ม. (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี) 
รำยงำนผลโครงกำรสิงห์เขียวรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ ำท่วม ของหลักสูตร ศศ.ม. 
(รัฐศำสตร์) 

2.7-7-1 แบบเก็บด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 6 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5  ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริม
ตำมข้อ1ไปยังผู้บริหำรคณำจำรย์นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ก ำหนดในข้อ 1
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จ 

  4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำมตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดในข้อ 3โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ90ของตัว
บ่งชี้ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมโดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
     คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต ที่
ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งจะสอดคล้องกับคุณลักษณะพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม  จริยธรรมที่พึง
ประสงค์ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โดยออกประกำศคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เรื่องคุณลักษณะ
พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้(2.8-1-1) 
  1.  ควำมซื่อสัตย์ 
  2.  หลีกเลี่ยงอบำยมุข 
  3.  มีวินัยในตนเองและผู้อ่ืน 
  4.  จิตอำสำ 
  5.  จิตสำธำรณะ 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบท่ัวถึงท้ังคณะ  

    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้เผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริมไว้ใน
จอมอนิเตอร์  ตัววิ่ง  ระบบสำรสนเทศของคณะ(e-office) แผ่นป้ำยสติกเกอร์หน้ำทำงเดินเข้ำอำคำร 9  เว็บไซต์
คณะ และ facebook ฝ่ำยกิจกำรนิสิต (2.8-2-1) 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้จัดโครงกำรที่ส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่
ก ำหนดไว้ในแต่ละด้ำนและก ำหนดตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จไว้ในทุกโครงกำรดังนี้ (2.8-3-1) 

1.  ควำมซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงอบำยมุข และกำรมีวินัยในตนเองและผู้อ่ืน โดยจัดโครงกำรพ่ีสอนน้อง
ร้องเพลงคณะฯ และโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม มีตัวชี้วัด 2 ตัว คือ จ ำนวนนิสิตที่ถูกลงโทษเนื่องจำก
พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ เช่นกำรทุจริตในกำรสอบ กำรขโมยของ เป็นต้น ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2553 และจ ำนวน
นิสิตที่ถูกลงโทษเกี่ยวกับยำเสพติดและของมึนเมำลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2553 โดยค่ำเป้ำหมำยทั้ง 2 ตัวชี้วัดคือ
จ ำนวนนิสิตที่ถูกลงโทษลดลงร้อยละ 50  

2.  จิตอำสำ โดยจัดโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม และค่ำยจำกใจพ่ีสู่น้อง โดย
ตัวชี้วัดคือควำมจิตอำสำ (สอบถำมจำกแบบประเมิน) และค่ำเป้ำหมำยคือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีจิตอำสำอยู่ในระดับ 4 (ระดับด)ี 
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3.  จิตสำธำรณะ โดยจัดโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม ก ำหนดตัวขี้วัดคือควำมมี
จิตส ำนึกและค ำนึงถึงส่วนรวม (สอบถำมจำกแบบประเมิน) และค่ำเป้ำหมำยคือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีจิตสำธำรณะอยู่ในระดับ 4 (ระดับด)ีนอกจำกนี ้ยังได้จัดโครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยตัวชี้วัด
คือผลกำรส ำรวจจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สำธำรณสมบัติของชำติ (สอบถำมจำกแบบประเมิน) และค่ำเป้ำหมำยคือไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถำมมีจิตสำธำรณะอยู่ในระดับ 4 (ระดับด)ี 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ที่ก าหนดในข้อ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ90ของตัวบ่งชี ้

    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรประเมินผลตำมตัวบ่งชี้ของโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิต พบว่ำผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยได้ร้อยละ 100(2.8-4-1)ดังนี้ 

1.  โครงกำรพ่ีสอนน้องร้องเพลงคณะฯ และโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมควำม
ซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงอบำยมุข และกำรมีวินัยในตนเองและผู้อ่ืนนั้น พบว่ำผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้นั้นบรรลุค่ำ
เป้ำหมำยคือจ ำนวนนิสิตที่ถูกลงโทษลดลงร้อยละ 83.33  เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2553 

2.  โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อมและค่ำยจำกใจพ่ีสู่น้อง เพ่ือส่งเสริมควำมมีจิต
อำสำนั้น พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตอำสำอยู่ในระดับ 4 (ระดับด)ี ร้อยละ 100 

3.  โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อมและโครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สำธำรณสมบัติของชำตินั้น พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตอำสำอยู่ในระดับ 4 (ระดับ
ดี) ร้อยละ 100 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

    ตำมที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดโครงกำรประกวดวีดิโอคลิปในหัวข้อ "พระรำชกรณียกิจ ดั่งน้ ำทิพย์
ชโลมใจไทยทั่วหล้ำ" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ที่มีควำมสนใจในกำรผลิตสื่อ
ประเภทวีดิโอคลิปได้ร่วมถ่ำยทอดเรื่องรำวที่มีท้ังภำพและเสียงได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ จรรโลงสังคม เกิดควำมภำคภูมิใจ
ในวัฒธรรมของชำติไทยและเพ่ือน้อมถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวนั้น นิสิตคณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ได้แก่ นำงสำวชนิกำ ประยูรวงศ์  นิสิตหลักสูตร วท .บ (เคมี) ได้ส่งผลงำนวีดิโอคลิปเข้ำ
ประกวด และได้รับรำงวัลชมเชย โดยเข้ำรับรำงวัลจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 
2555 ณ ศำลำกลำง จังหวัดนครปฐม(2.8-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.8-1-1 1.  ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  เรื่องคุณลักษณะพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม

ที่พึงประสงค์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2.  ประกำศคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  เรื่อง  คุณลักษณะพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม  
จริยธรรมที่พึงประสงค์  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
(เอกสำรอยู่ในแฟ้มหมำยเลข 1) 

2.8-2-1 1.  เว็บไซต์คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เรื่อง  คุณลักษณะพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
2.  จอมอนิเตอร์(เอกสำรอยู่ในแฟ้มหมำยเลข 1) 

2.8-2-2 แบบรำยงำนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
(เอกสำรอยู่ในแฟ้มหมำยเลข 1) 

2.8-3-1 1.  สรุปประเมินโครงกำรพ่ีสอนน้องร้องเพลงคณะฯ 
2.  สรุปประเมินโครงกำรอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมำรยำทไทย  นิสิตชั้นปีที่ 1 
3.  สรุปประเมินโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม  นิสิตชั้นปีที่ 2 
4.  สรุปประเมินโครงกำรค่ำยจำกใจพ่ีสู่น้อง 
5.  สรุปประเมินโครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(เอกสำรอยู่ในแฟ้มหมำยเลข 1) 

2.8-4-1 ประกำศกระทรวงวัฒนธรรม  เรื่องผลกำรประกวดวีดีโอคลิปกำรกล่ำวสุนทรพจน์ หัวข้อ  
พระรำชกรณียกิจ  ดั่งน้ ำทิพย์ชโลมใจไทยทั่วหล้ำระดับอุดมศึกษำ รำงวัลชมเชย  นำงสำวชนิ
กำ  ประยูรวงศ์(เอกสำรอยู่ในแฟ้มหมำยเลข 1) 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำ
นิสิต ดังนี้ 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์   ได้ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2554 ตำมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 3 ทั้ง 
3 ตัวบ่งชี้  คือ (1) ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  (2) ระบบและกลไกกำรส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต และ (3) ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี โดยมีกำรด ำเนินงำนเพื่อให้แผนงำนกิจกรรม
กำรพัฒนำนิสิตบรรลุเป้ำหมำยจำกกำรท ำงำนของ 3  ส่วน คือ 

1. ฝ่ำยกิจกำรนิสิตโดยมีคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิตที่มีตัวแทนจำกหลักสูตรต่ำงๆ ร่วมเป็นกรรมกำร ซึ่ง
คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิตจะร่วมกันวำงแผนกิจกรรม จัดกิจกรรม และประเมินผลกำรจัดกิจกรรมแล้วน ำผล
กำรประเมินมำพัฒนำเพ่ือจัดกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป โดยคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิตจะประชุมร่วมกันเดือนละ 
1 ครั้ง เพื่อปรึกษำหำรือในประเด็นต่ำง ๆ ที่ จะพัฒนำงำนด้ำนกิจกำรนิสิตให้ดีขึ้น 

2.  สโมสรนิสิต โดยมีคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตเป็นผู้วำงแผนจัดกิจกรรมและจัดท ำข้อเสนอโครงกำร ให้
อำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตพิจำรณำ แล้วน ำเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต เพ่ืออนุมัติโครงกำร โดยค ำนึงว่ำ
กำรจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพ คือ จัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรม
วิชำกำรท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์
หรือรักษำสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรหลักสูตร ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้กับนิสิตในหลักสูตร โดยหลักสูตร
สำมำรถจัดกิจกรรมให้เข้ำกบัธรรมชำติของนิสิตในหลักสูตรนั้นๆ  

     ดังนั้นจำกกำรร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกิจกรรมพัฒนำนิสิต ทั้ง 3 ส่วนข้ำงต้น จึงท ำให้งำนด้ำน
กิจกรรมพัฒนำนิสิตของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีควำมเข้มแข็ง และได้รับควำมร่วมมือจำกคณำจำรย์ของ
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คณะฯ ที่เข้ำมำช่วยกันพัฒนำนิสิตโดยผ่ำนกำรท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำง ๆ ที่จัดขึ้น เพ่ือเป้ำหมำยให้นิสิตเป็น
นิสิตที่มีคุณภำพตำมปณิธำนของคณะ ฯ คือ สร้ำงบัณฑิตให้มีปัญญำ คุณธรรมและควำมสุข และรวมถึงต้องกำรให้
นิสิตของคณะฯ มีอัตลักษณ์ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ คือ ส ำนึกดี มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ 
สำมัคคี 

     ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.4 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงที ่2.4 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

ตัวบ่งชี ้
หน่วย 

 
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 
ผลการ

ประเมิน (เต็ม 
5) 

หมายเหต ุ
2554 

  
2555 

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต         5.00   
3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำน

ข้อมูลข่ำวสำร 
ข้อ 7 7 7 5.00   

3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ข้อ 6 6 6 5.00   

3.3 ระบบกำรใหค้ ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตร ี ข้อ 5 5 5 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  7ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2.  มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นิสิต 

  4.  มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ 

  5.  มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ 

  6.  มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ1-3ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ3.51 
จำกคะแนนเต็ม5 

  7.  มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำร
จัดบริกำรที่สนองควำมต้องกำรของนิสิต 

 

ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  
     คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ได้จัดโครงกำรและให้บริกำรดังต่อไปนี้ 

1.1 ฝ่ำยกิจกำรนิสิตจัดท ำฐำนข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตชั้นปีที่ 1 อันประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต 
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำรข้อมูลกำรเจ็บป่วยหรือโรคประจ ำตัวและข้อมูลผู้ปกครอง เพ่ือเป็นข้อมูลที่หำก
มีปัญหำเกิดขึ้นกับนิสิตสำมำรถแจ้งบุคคลที่ติดต่อได้อย่ำงรวดเร็วเช่น บุคคลในครอบครัว หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
นอกจำกนี้ยังได้จัดส่งระเบียนประวัติของนิสิตในหลักสูตรต่ำงๆ ไปยังประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำร
หลักสูตร อีกด้วยเพ่ือเป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และตัดสินใจในกำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือนิสิตในกรณี
ต่ำงๆ (3.1-1-1) 

1.2 สำยวิชำต่ำงๆ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนิสิต โดยให้อำจำรย์ที่ปรึกษำมี
หน้ำที่ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พุทธศักรำช 2548 หมวด 7 ข้อ 
32(3.1-1-2) 

1.3  คณะฯ จัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้ค ำปรึกษำให้นิสิตทรำบว่ำใครคือผู้ที่จะให้
ค ำปรึกษำกับนิสิตได้ในกรณีที่นิสิตมีปัญหำ ซึ่งกำรให้ค ำปรึกษำในเบื้องต้นคืออำจำรย์ที่ปรึกษำ หำกเป็นปัญหำที่
อำจำรย์ที่ปรึกษำไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้สำมำรถส่งต่อปัญหำนั้นมำยังรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตซึ่งจะหำแนว
ทำงแก้ไขต่อไป อย่ำงไรก็ตำมในบำงปัญหำนั้นจ ำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชำญเข้ำร่วมในกำรแก้ปัญหำให้กับนิสิต ซึ่งมีคุณ
วรรณีย์ เล็กมณี ต ำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ (ช ำนำญกำรพิเศษ) เป็นผู้เชี่ยวชำญที่เข้ำมำช่วยให้
ค ำปรึกษำกับนิสิตด้วยหรือในกรณีที่นิสิตหำอำจำรย์ที่ปรึกษำไม่พบแต่ต้องกำรค ำปรึกษำเร่งด่วนสำมำรถโทรศัพท์
มำยังรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต (089-0759041) ได้ตลอดเวลำ อีกทั้งยังได้จัดให้มี hotline  เพ่ือรับค ำปรึกษำด้วย 
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อย่ำงไรก็ตำมนำงสำวอรสำ สระทองแก้ว และ นำงสำววิชุดำ ปู่น้อย ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
สำมำรถให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิตด้วยในเบื้องต้น(3.1-1-3)  

1.4 ฝ่ำยกิจกำรนิสิต ได้มีระบบกลไกกำรส่งต่อกำรดูแลสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของนิสิตไปยัง
โรงพยำบำลและหน่วยงำนให้บริกำรเฉพำะทำงในกรณีที่นิสิตมีปัญหำที่รุนแรงเกินควำมสำมำรถของคณะฯ/
มหำวิทยำลัยที่จะดูแลได้ (3.1-1-4) 

1.5 ฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้จัดโครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำ ครั้งที่ 4 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 เดือนมีนำคม 
พ.ศ. 2555 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. ห้องประชุมวิชำกำร 1 ชั้น 2 เพ่ือพัฒนำทักษะของอำจำรย์หรือบุคลำกรที่
รับผิดชอบกำรดูแลนิสิตได้รับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้นกับนิสิตคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์และให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรให้ค ำปรึกษำนิสิตที่มีปัญหำในกรณีต่ำง ๆ เช่น เมื่อนิสิตตั้งครรภ์ ปัญหำพฤติกรรมที่มีพ้ืนฐำนจำกครอบครัว และ
นิสิตใช้ยำลดควำมอ้วน อีกทั้งยังได้ร่วมกันรับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้นกับนิสิตของคณะ  โดยมีวิทยำกรที่ท ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำกับนิสิตโดยตรง 2 ท่ำนคือ  คุณวรรณีย์ เล็กมณี ต ำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ (ช ำนำญกำร
พิเศษ)  สังกัดกองกิจกำรนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตก ำแพงแสน และอำจำรย์ขวัญเรือน อัศดรศักดิ์ 
ต ำแหน่งนักจิตวิทยำ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย (3.1-1-5) 

1.6 คณะฯ ได้จัดโครงกำรพบผู้ปกครอง ปีกำรศึกษำ 2554 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2554 
เวลำ 10.30-13.00 น. ณ. ศูนย์เรียนรวม 2 และในปีกำรศึกษำ 2555 ได้จัดโครงกำรดังกล่ำว ในวันอังคำรที่         
5 มิถุนำยน 2555 โดยเป็นกำรประชุมผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
คณะกับครอบครัวนิสิต และให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องเกี่ยวกับระบบกำรเรียนกำรสอนของคณะ และ
มหำวิทยำลัย โดยผู้ปกครองจะพบผู้บริหำรคณะและพบอำจำรย์ในหลักสูตรของบุตรหลำน ซึ่งจะเป็นโอกำสดีที่จะได้
สร้ำงควำมร่วมมือและร่วมกันแก้ปัญหำหำกมีปัญหำเกิดขึ้นกับนิสิต โดยในโครงกำรนี้ผู้ปกครองจะได้ทรำบเบอร์
โทรศัพท์ของรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต หัวหน้ำสำยวิชำ ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ 
หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งจะท ำให้สะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรหำกมีปัญหำเกิดขึ้นกับนิสิต (3.1-1-6) 

1.7 ฝ่ำยกิจกำรนิสิต ได้จัดโครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำครั้งที่ 1(3.1-1-7)  ซึ่งจัดขึ้นในภำคต้น 
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคมถึงสิงหำคม พ.ศ. 2554 และครั้งที่ 2 (3.1-1-8) ซึ่งจัดขึ้นในภำคปลำย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2554 ถึงมกรำคม พ.ศ. 2555 โดยจัดสรรงบประมำณให้แต่ละหลักสูตรด ำเนินกำร ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรต้องกำรให้นิสิตได้พบอำจำรย์ที่ปรึกษำและได้ปรึกษำปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนและกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย 
และอำจำรย์ที่ปรึกษำจะได้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ต่ำงๆ ของอำจำรย์ขณะเป็นนิสิตและถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนซึ่งนิสิตที่ก ำลังจะจบกำรศึกษำสำมำรถเรียนรู้และน ำแนวทำงท่ีดีไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนเมื่อจบกำรศึกษำ  
โดยที่อำจำรย์ที่ปรึกษำจะให้ค ำปรึกษำแก่นิสิตพร้อมกับสรุปปัญหำที่ได้จำกนิสิตใน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเรียน ด้ำน
ควำมประพฤติ ด้ำนกิจกรรม และด้ำนคุณภำพชีวิต มำยังฝ่ำยกิจกำรนิสิต เพ่ือทรำบข้อมูลและหำกปัญหำใดเป็น
ปัญหำในภำพรวมระดับคณะ ฝ่ำยกิจกำรนิสิตจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิตเพ่ือแก้ปัญหำต่อไป 
หรือหำกปัญหำนั้นเป็นปัญหำระดับวิทยำเขต ฝ่ำยกิจกำรนิสิตจะเสนอต่อท่ำนรองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขต
ก ำแพงแสนเพ่ือหำทำงแก้ไข (3.1-1-9) หรือหำกปัญหำนั้นเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในระดับหลักสูตร ฝ่ำยกิจกำรนิสิตจะ
เสนอต่อหัวหน้ำสำยวิชำหรือประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ ต่ำง ๆ  เพ่ือหำทำงแก้ไข
ต่อไป (3.1-1-10) 
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 1.8 ฝ่ำยกิจกำรนิสิต ได้จัดโครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ในหลักสูตรจะด ำเนินงำนปีละ 1 ครั้ง ในปี
กำรศึกษำ 2554 ได้ด ำเนินงำนในช่วงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2554 ถึงกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยจัดสรรงบประมำณให้
แต่ละหลักสูตรด ำเนินกำรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้เข้ำใจในหลักสูตรของนิสิตที่ศึกษำอยู่ อันได้แก่  รำยวิชำต่ำง 
ๆ กิจกรรมและข้อบังคับก่อนจบกำรศึกษำในหลักสูตรนั้น  ตลอดจนให้นิสิตได้มีโอกำสเสนอปัญหำและข้อเสนอแนะ
ต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (3.1-1-11) 

 1.9 คณะฯ ได้จัดโครงกำรผู้บริหำรพบตัวแทนนิสิตขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลำ 
11.00 น. - 13.00 น. ณ. ห้องชัยพฤกษ์ (3.1-1-12) เพ่ือเป็นกำรให้นิสิตได้รับทรำบกำรด ำเนินงำนและนโยบำยของ
คณะในด้ำนต่ำง ๆ  ทั้งที่ผ่ำนมำและก ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต  อีกท้ังยังรวบรวมข้อปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ ของหลักสูตร คณะและวิทยำเขตจำกนิสิตผ่ำนตัวแทนนิสิตในแต่ละหลักสูตรและนำยกสโมสรนิสิต ซึ่งถือ
ว่ำเป็นกำรเปิดโอกำสให้นิสิตแสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมถึงข้อสงสัยในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของคณะ พร้อมทั้ง
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของคณะ หลักสูตรและวิทยำเขต เพ่ือน ำไปปรับปรุงแก้ไข (เอกสำรบันทึก
ข้อควำมเลขที่ ส.ศวท. 054.17/001 เรื่อง ส่งสรุปกำรเสนอควำมคิดเห็นที่เกี่ยวกับคณะฯ (3.1-1-13) และเอกสำร
บันทึกข้อควำมเลขที่ ส.ศวท. 054.17/002 เรื่อง ส่งสรุปกำรเสนอควำมคิดเห็นที่เก่ียวกับคณะฯเพ่ิมเติม(3.1-1-14) 
(เอกสำรบันทึกข้อควำมเลขที่ .ศวท. 0513.20401/0121 เรื่อง ขอส่งสรุปกำรเสนอควำมคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน (3.1-1-15) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะศิลป
ศำสตร์แลวิทยำศำสตร์  ครั้งที่  2  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2555 (3.1-1-16) 

2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
     ปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อ

นิสิต ดังนี้ 
    2.1 ฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้จัดบริกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรในเว็บไซต์คณะ (http://www.flas.ku.ac.th) 

เว็บไซต์ฝ่ำยกิจกำรนิสิต(http://www.sa.flas.ku.ac.th) โดยมีข่ำวสำรต่ำง ๆ เช่น ทุนกำรศึกษำกำรรับสมัครงำน 
กำรประกวดแข่งขัน ภำพกิจกรรมจุลสำร ปฏิทินกิจกรรมนิสิตที่ด ำเนินงำนทั้งหมดในรอบปีกำรศึกษำ (3.1-2-1) 

2.2 คณะฯมีกำรติดตั้งจอมอนิเตอร์แบบตัววิ่งและจอโทรทัศน์ตำมทำงเดินภำยในอำคำรที่ชั้น 1 อำคำร 
4และอำคำร 9เพ่ือประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ อำทิ ทุนกำรศึกษำกำรรับสมัครงำน และกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะ
และของวิทยำเขต(3.1-2-2) 

 2.3 จัดท ำบอร์ดปิดประกำศข้อมูลประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ เช่น กำรรับสมัครงำน แหล่ง
ทุนกำรศึกษำ กำรจัดฝึกอบรม ตำมอำคำรของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ อำทิเช่น อำคำร 1 อำคำร 3 และ
อำคำร 9 (3.1-2-3) 

2.4 มีกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรทำง facebook ของคณะ (facebook.com/flasku)ซึ่งถือว่ำใน
ปัจจุบันนี้เป็นช่องทำงกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกที่สุด และยังเป็นช่องทำงที่ นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรได้ (3.1-2-4) 

http://www.sa.flas.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.ku.ac.th/
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2.5 ฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนิสิต อำทิเช่น ทุนกำรศึกษำ กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
หรือกำรรับสมัครงำน ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกท่ำนด้วยระบบ e-office โดยอำจำรย์สำมำรถน ำข้อมูลแจ้งให้นิสิตใน
ที่ปรึกษำหรือแจ้งนิสิตในห้องเรียนทรำบ (3.1-2-5) 

2.6 ฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์
ให้กับนิสิต เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำโดยผลกำรประเมินมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.62  (3.1-2-6) 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
     ในปีกำรศึกษำ 2554 คณะได้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำประสบกำรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพแกนิสิต 

โดยมีผู้รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรม 3 หน่วยงำน ดังนี้ 
3.1 ฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้จัดโครงกำรเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ เช่น โครงกำรปัจฉิม

นิเทศ (3.1-3-1) โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพ (3.1-3-2) โครงกำร yes I’m ready to work (3.1-3-3)  และโครงกำร
อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Illutrator ส ำหรับกำรสร้ำงงำนกรำฟิกและท ำโปสเตอร์ (3.1-3-4)  โครงกำรอำเซียน
ศึกษำ(3.1-3-5)  และโครงกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอำเซียน ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดย
น ำตัวแทนนิสิตที่ผ่ำนกำรคัดเลือกผลกำรทดสอบควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวประชำคมอำเซียนด้วยข้อสอบปรนัยเป็น
ภำษำอังกฤษและสอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษไปฝึกประสบกำรณ์กำรเรียนในชั้นเรียนของสถำบันกำรศึกษำและ
ฝึกประสบกำรณ์ใช้ชีวิตตำมวิถีชีวิตของประชำชนในประเทศสิงคโปร์  โดยให้นิสิตที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรหลังจำกกลับมำแล้วด้วย (3.1-3-6) เป็นต้น 

     สำยวิชำและโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรต่ำง ๆ ซึ่ง
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำประสบกำรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
แกนิสิต อำทิเช่น โครงกำรทัศนศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ชีวภำพ(3.1-3-7) โครงกำรทัศนศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ (เคมี) 
(3.1-3-8)โครงกำรกระตุ้นศักยภำพทำงวิชำกำรแก่นิสิตในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ
(3.1-3-9)  โครงกำรฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 2 (3.1-3-10) โครงกำรอบรมและแข่งขันจรวดน้ ำ ครั้งที่ 1(เอกสำรหมำยเลข 
35)และโครงกำรสร้ำงเสริมเป้ำหมำย จุดประกำยกำรเรียนรู้ด้ำนจุลชีววิทยำ ครั้งที่ 3 (3.1-3-11)  เป็นต้น 

   3.2 สโมสรนิสิตคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ซึ่งได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำ
นิสิตเพ่ือด ำเนินงำนจัดกิจกรรมวิชำกำร อำทิเช่น โครงกำรพ่ีสอนน้องเตรียมควำมพร้อมก่อนสอบ (3.1-3-12) 
โครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรชุดปัจจุบันและชุดใหม่(3.1-3-13) และกิจกรรมเพ่ือ
สังคม อำทิเช่น โครงกำรค่ำยจำกใจพ่ีแด่น้อง(3.1-3-14)   โครงกำรค่ำยสำนฝันปันน้ ำใจ(3.1-3-15)  โดยกิจกรรม
ของสโมสรนิสิตมีนำยกสโมสรนิสิต นำงสำวมนิดำ บรรลือเผ่ำพงศ์ และคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในกำรด ำเนินงำนเพ่ือฝึกทักษะประสบกำรณ์กำรท ำงำนร่วมกันของนิสิต โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิต 2 
ท่ำน คืออำจำรย์ ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม และอำจำรย์ภัทรพร จินตกำนนท์  

   3.3 ฝ่ำยกิจกำรนิสิต มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดโครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำกำรและ
วิชำชีพ และมีช่องทำงให้นิสิต เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยสอบถำม
ควำมพึงพอใจของนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร เช่น โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพ(3.1-3-16) โครงกำรปัจฉิมนิเทศ        
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(3.1-3-17) โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรกำรใช้โปรแกรม Illustrator ส ำรับกำรสร้ำงงำนกรำฟฟิค และท ำ
โปสเตอร์ (3.1-3-18) 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
    ปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้จัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่

เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ ดังนี้ 
      4.1  จัดท ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำไว้ที่หน้ำเว็บไซต์คณะ(http://www.flas.ku.ac.th) ซึ่งรวบรวม

ข้อมูลศิษย์เก่ำตั้งแต่รุ่นที่ 1 ที่จบกำรศึกษำปี พ.ศ. 2543 จนถึงรุ่นที่ 12 ที่จบกำรศึกษำปี พ.ศ. 2554 โดยข้อมูลที่
รวบรวมไว้ในฐำนข้อมูลคือ ที่อยู่ปัจจุบัน สถำนที่ท ำงำน ต ำแหน่งงำน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมฐำนข้อมูลที่จัดท ำขึ้นนี้
ยังไม่สมบูรณ์ต้องมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นและเก็บข้อมูลจำกศิษย์เก่ำให้มำกยิ่งข้ึน(3.1-4-1)           

     4.2  แจ้งข่ำวและประชำสัมพันธ์กิจกรรมทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ ของ
คณะฯ  กำรรับสมัครงำนและทุนกำรศึกษำให้ศิษย์ เก่ ำได้ รับทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์ฝ่ ำยกิจกำรนิสิต
(http://www.sa.flas.ku.ac.th) และ facebook ของคณะ โดย facebook ถือได้ว่ำเป็นช่องทำงที่ศิษย์เก่ำจะได้
เสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ทีศ่ิษย์เก่ำต้องกำร (3.1-4-2)       

     4.3  เปิดโอกำสให้ศิษย์เก่ำได้มีส่วนรวมในกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร โดยปีกำรศึกษำ 2554 มี
หลักสูตรที่ถึงรอบระยะเวลำปรับปรุง จ ำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร วท.ม.(วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี) วท.ม. (พฤกษ์เศรษฐกิจ) วท.ม.(วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และ ปร.ด.(วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และมี
กำรสอบถำมควำมเห็นของศิษย์เก่ำ เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และรำยวิชำในหลักสูตร เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตร(3.1-4-3)        

5.   มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
  โดยมีกำรเชิญชวนศิษย์เก่ำ เข้ำร่วมโครงกำรอบรมระบบมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC17025 ใน

วันอำทิตย์ที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2555 เวลำ 09.00 น. - 16.30 น. ณ. อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ตึก 11 ชั้น 4) ซึ่ง
ด ำเนินงำนโดยศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (3.1-5-1) โครงกำร
ฝึกอบรมกำรดูแลและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันเสำร์ที่ 19 และอำทิตย์ที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 
2555 เวลำ 09.00 น. - 16.30 น. ณ. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ตึก 4 (3.1-5-2) ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวจะเป็น
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนแก่ศิษย์เก่ำนอกจำกนี้ฝ่ำยกิจกำรนิสิต ยังได้สอบถำมศิษย์เก่ำเพ่ือให้เสนอกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพที่ต้องกำรให้คณะด ำเนินกำรจัดบริกำรให้แก่ศิษย์เก่ำอีกด้วย (3.1-5-3)    

 6.   มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของนิสิต เกี่ยวกับกำรให้บริกำรในด้ำน

ต่ำงๆ ดังนี้ 
     6.1  กำรจัดบริกำรเกี่ยวกับให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยมีกำรประเมิน

โครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต ซึ่งผลกำรประเมินของทุก
โครงกำรกิจกรรมมำกกว่ำ 3.51 (3.1-6-1) 

http://www.sa.flas.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.ku.ac.th/
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 6.2  กำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรเท่ำกับ 3.62และท ำให้รับทรำบข้อมูลที่นิสิตต้องกำรให้มีกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรในทำงใดที่จะน ำมำ
พัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งช่องทำงที่นิสิตได้แนะน ำนั้นบำงช่องทำงได้ด ำเนินกำรอยู่แล้ว และบำงช่องทำงก็ต้องมีกำร
เพ่ิมเติมและปรับปรุงให้ดีขึ้น (3.1-6-2) 

 6.3  กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นิสิตอันได้แก่กิจกรรมต่ำงๆ ใน
ข้อ 3. ก็ล้วนได้รับผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 (3.1-6-3) 

7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต  

ฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้น ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำร
จัดบริกำรที่สนองควำมต้องกำรของนิสิต โดยหลังจำกที่มีกำรประเมินโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดให้แก่นิสิต
แล้วจะมีกำรน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำเพ่ือหำแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไปโดยกำรน ำเข้ำที่
ประชุมฝ่ำยกิจกำรนิสิตโครงกำรสัมมนำคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิตที่จัดขึ้นเมื่อวันเสำร์ที่ 12 และอำทิตย์ที่ 13 
พฤษภำคม พ.ศ. 2555(3.1-7-1)  หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์(3.1-7-2) 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 ระเบียนประวัติ 
3.1-1-2 ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ   (ยกตัวอย่ำงหลักสูตรวิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 
3.1-1-3 โปสเตอร์ สำยด่วน (Hotline) 
3.1-1-4 แนวทำงกำรดูแลสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของนิสิต  
3.1-1-5 โครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำ  ครั้งที่  4 
3.1-1-6 โครงกำรพบผู้ปกครอง   
3.1-1-7 โครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  ครั้งที่ 1 
3.1-1-8 โครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  ครั้งที่ 2 
3.1-1-9 บันทึกข้อควำมเลขท่ี ศธ.0513.20401/ว 0587 เรื่อง ขอส่งสรุปปัญหำนิสิตในโครงกำร

นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
3.1-1-10 บันทึกข้อควำมเลขท่ี ศธ.0513.20401/ว 0587 เรื่อง ขอส่งสรุปปัญหำนิสิตในโครงกำร

นิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
3.1-1-11 โครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ในหลักสูตร 
3.1-1-12 โครงกำรผู้บริหำรพบตัวแทนนิสิต 
3.1-1-13 บันทึกข้อควำมเลขท่ี ส.ศวท. 054.17/001 เรื่อง ส่งสรุปกำรเสนอควำมคิดเห็นที่เกี่ยวกับ

คณะฯ  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-14 บันทึกข้อควำมเลขท่ี ส.ศวท. 054.17/002 เรื่อง ส่งสรุปกำรเสนอควำมคิดเห็นที่เกี่ยวกับ

คณะฯเพ่ิมเติม 
3.1-1-15 บันทึกข้อควำมเลขท่ี .ศวท. 0513.20401/0121 เรื่อง ขอส่งสรุปกำรเสนอควำมคิดเห็นที่

เกี่ยวกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
3.1-1-16 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ครั้งที่  2  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2555 
3.1-2-1 

 
เว็บไซต์คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ และ เว็บไซต์ฝ่ำยกิจกำรนิสิตคณะศิลปศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ http://sa.flas.kps.ku.ac.th/ 

3.1-2-2 จอมอนิเตอร์ 
3.1-2-3 บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
3.1-2-4 Facebook คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
3.1-2-5 AMS e-office 

3.1-2-6 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2554 
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2554 

3.1-3-1 
 

ฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 

3.1-3-2 โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพ  นิสิตชั้นปีที่ 3  

3.1-3-3 โครงกำร yes I’m ready to work  
3.1-3-4 โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรกำรใช้โปรแกรม Illustrator  ส ำหรับกำรสร้ำงงำน

กรำฟิกและท ำโปสเตอร์ 
3.1-3-5 โครงกำรอำเซียนศึกษำ 
3.1-3-6 โครงกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอำเซียน ณ. ประเทศสิงคโปร์ 

3.1-3-7 หลักสูตร 
โครงกำรทัศนศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ชีวภำพ 

3.1-3-8  โครงกำรทัศนศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ (เคมี) 
3.1-3-9 โครงกำรกระตุ้นศักยภำพทำงวิชำกำรแก่นิสิตในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำ

วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
3.1-3-10 โครงกำรฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 2 
3.1-3-11 โครงกำรสร้ำงเสริมเป้ำหมำย จุดประกำยกำรเรียนรู้ด้ำนจุลชีววิทยำ ครั้งที่ 3 

http://sa.flas.kps.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-3-12 สโมสรนิสิต 

โครงกำรพี่สอนน้องเตรียมควำมพร้อมก่อนสอบ 
3.1-3-13 โครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตชุดปัจจุบัน

และชุดใหม่   
3.1-3-14 โครงกำรค่ำยจำกใจพ่ีแด่น้อง  
3.1-3-15 โครงกำรค่ำยสำนฝันปันน้ ำใจ 
3.1-3-16 แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 

3.1-3-17 แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรปัจฉิมนิเทศ 
3.1-3-18 แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรกำรใช้โปรแกรม 

Illustrator  ส ำหรับกำรสร้ำงงำนกรำฟิกและท ำโปสเตอร์ 
3.1-4-1 1.ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 

2. เว็บไซต์คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (http://www.flas.ku.ac.th) 
3. เว็บไซต์ฝ่ำยกิจกำรนิสิตคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
(http://www.sa.flas.ku.ac.th) 
4. Facebook คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์, สโมสรนิสิต,เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

3.1-4-2 1. เว็บไซต์คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (http://www.flas.ku.ac.th) 
2. เว็บไซต์ฝ่ำยกิจกำรนิสิตคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
(http://www.sa.flas.ku.ac.th) 
3. Facebook คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์, สโมสรนิสิต,เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

3.1-4-3 เอกสำรผลกำรสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร (2.7 ข้อที่ 1) 
3.1-5-1 หนังสือแจ้งรำยชื่อศิษย์เก่ำเข้ำร่วมกำรอบรมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC17025 
3.1-5-2 โครงกำรฝึกอบรมกำรดูแลและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3.1-5-3 แบบส ำรวจหัวข้อ/เรื่องที่สนใจ  กิจกรรมทำงวิชำกำรวิชำชีพ 
3.1-6-1 - แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยกิจกำรนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2554 
- ผลกำรประเมินโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้
ชีวิต 

3.1-6-2 ผลกำรสอบถำมควำมพึงพอใจกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2554 

3.1-6-3 ผลกำรประเมินโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
แก่นิสิต 

3.1-7-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร  ครั้งที่  2/ 2555 

http://www.sa.flas.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-7-2 รำยงำนกำรสัมมนำคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  6  ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน 

  2. มีกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3. มีกำรส่งเสริมให้นิสิตน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดย
นิสิตอย่ำงน้อย 5 ประเภทส ำหรับระดับปริญญำตรีและอย่ำงน้อย 2ประเภทส ำหรับระดับ
บัณฑิตศึกษำจำกกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชำกำรท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
-  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีกำรสนับสนุนให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย และระหว่ำง
มหำวิทยำลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต 

  6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนิสิต 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา แหงชาติทุกดาน 
    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยฝ่ำยกิจกำรนิสิต ได้จัดท ำแผนพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติครบทุกดำน(3.2-1-1)โดยมีเป้ำประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้ 
 1.  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมกรอบมำตรำฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 2.  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยในปีกำรศึกษำ 2554 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตจ ำนวน 6 ตัว 

ดังนี้ 
 1.  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 2.  ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2554 
 3.  ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วบรรลุเป้ำหมำย 
 4.  ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อบัณฑิต 
 5.  คุณภำพของบัณฑิตระดับปริญญำตรีตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 6.  จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
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    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกิจกรรมใหควำมรูและทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแกนิสิต 
ดังนี้ 

    1. โครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนำคม พ. ศ. 2555 เวลำ 09.00 - 12.00 น. ณ. ห้อง
ชัยพฤษ์ มีรองคณบดฝี่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพมำให้ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพแก่คณะกรรมกำรสโมสรนิสิต
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมนิสิตตำมกระบวนกำรของกำรประกันคุณภำพ 
(PDCA) (3.2-2-1) 

    2. โครงกำรผู้บริหำรพบตัวแทนนิสิตที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลำ 11.00- 13.00 
น. ณ. ห้องชัยพฤษ์ เพ่ือเป็นกำรให้นิสิตได้รับทรำบกำรด ำเนินงำนของคณะในทุก ๆ ด้ำนและรับทรำบนโยบำยต่ำงๆ 
ที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในปีกำรศึกษำ 2555โดยได้มีกำรบรรยำยควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่
นิสิตโดยรองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ (3.2-2-2) 

    3. รำยวิชำทักษะกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นวิชำที่วิทยำเขตก ำแพงแสนแนะน ำให้นิสิตชั้นปีที่ 1
ทุกคนเรียน ปีกำรศึกษำ 2554 มีกำรเพ่ิมเนื้อหำ หัวข้อเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพของคณะและมหำวิทยำลัย น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
(3.2-2-3) 

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยนิสิต    
อยางนอย 5 ประเภท ส าหรับระดับปริญญาตรี  และอย่างน้อย 2 ประเภท ส าหรับบัณฑิตศีกษา 

    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรสงเสริมใหนิสิตน ำควำมรูดำนกำรประกันคุณภำพไปใชในกำรจัด
กิจกรรมที่ด ำเนินงำนโดยสโมสรนิสิตคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยมี น.ส.มนิดำ บรรลือเผ่ำพงศ์ เป็นนำยก
สโมสรนิสิต 

ปีกำรศึกษำ 2554 มีกิจกรรมส ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี  5 ประเภทดังนี้ (3.2-3-1) 
     1. กิจกรรมวิชำกำรที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เช่น โครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำ

สโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่ และโครงกำรพ่ีสอนน้องเตรียมควำมพร้อมก่อน
สอบ 

    2. กิจกรรมกีฬำหรือกำรสงเสริมสุขภำพเช่น โครงกำรกีฬำภำยในวิทยำเขต 
    3. กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชนหรือรักษำสิ่งแวดลอมเช่น โครงกำรรับน้องเข้ำบ้ำน  
    4. กิจกรรมเสริมสรำงคุณธรรมและจริยธรรมเช่น โครงกำรคุณธรรม ควำมพร้อม น้องใหม่สำยใย ศวท. 
    5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเช่น โครงกำรบำยศรีสู่ขวัญ 
  คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะฯ ได้น ำควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพไปใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมของสโมสร

นิสิต โดยมีกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ ให้ครบทั้ง 5 ประเภท และจัดท ำข้อเสนอโครงกำรเสนอต่อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตและได้รับกำรอนุมัติโครงกำรจำกผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต อำจำรย์ ดร . สหณัฐ 
เพรชศรี และเมื่อจัดโครงกำรแล้วเสร็จ ต้องมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน และประเมินผลโครงกำร พร้อมทั้งน ำผล
กำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินโครงกำรในปีต่อไปตำมหลักกำร PDCA 
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  ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษำ มี 3 ประเภท ดังนี้ (3.2-3-2) 

 1. กิจกรรมวิชำกำร เช่น โครงกำร team building for success 
    2. กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม เช่น โครงกำรสิงห์เขียวร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ ำ

ท่วม 
   3. กิจกรรมเสริมสรำงคุณธรรมและจริยธรรมเช่น โครงกำรคุณธรรมน ำชีวิตของหลักสูตร วท.ม. 
(วิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)โครงกำรธรรมน ำชีวิต ของหลักสูตร วท.ม. (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี) 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรสนับสนุนใหนิสิตสรำงเครือขำยพัฒนำคุณภำพภำยใน 
มหำวิทยำลัยและระหวำง มหำวิทยำลัยและมีกิจกรรมรวมกันโดยเมื่อวันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2554 เวลำ 13.00 
น. - 16.00 น. ณ. ห้องประชุมวิชำกำร 1 ชั้น 2 อำคำรศูนย์มหำวิทยำลัย คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้จัด
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกิจกรรมนิสิตโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลงนำมข้อตกลงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและจัด
ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของสโมสรนิสิตแต่ละคณะซึ่งในกำรลงนำมข้อตกลงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือได้มีคณะจำกสถำบันภำยนอกและคณะภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน มำร่วมลง
นำมกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ดังนี้ 
       1. คณะจำกสถำบันภำยนอก จ ำนวน 3 คณะ ดังนี้ 

 1.1 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 1.2 คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 1.3  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 1.4  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี 
      2.  คณะจำกหน่วยงำนภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน จ ำนวน 5 คณะ ดังนี้ 
 2.1  คณะเกษตร ก ำแพงแสน 
 2.2  คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 2.3  คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน 
 2.4  คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ 
 2.5  คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
   ในส่วนของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของสโมสรนิสิตแต่ละคณะนั้น ตัวแทนจำกสโมสรนิสิตคณะต่ำง 

ๆ จะน ำเสนอกิจกรรมที่ด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2553 ท ำให้สโมสรนิสิตต่ำง ๆ ได้เรียนรู้กำรจัดกิจกรรมของ
คณะต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถน ำแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละคณะไปประยุกต์ใช้ (3.2-4.1)  

   นอกจำกนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนำคม พ. ศ. 2555 เวลำ 09.00 น. - 12.00 น. ณ. ห้องชัยพฤษ์ สโมสร
นิสิตคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้จัดโครงกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตชุด
ปัจจุบันและชุดใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ขึ้น โดยได้เชิญสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำเข้ำร่วมโครงกำร
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ด้วยเพ่ือน ำเสนอกิจกรรมที่ผ่ำนมำในรอบปีกำรศึกษำ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
และรวมถึงกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมของนิสิต (3.2-4-2) 

 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
     คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยฝ่ำยกิจกำรนิสิต มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำ
นิสิตตำมตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผน โดยมีผลกำรประเมินดังนึ้ (3.2-5-1) 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่จัดขึ้นในปีกำรศึกษำ 2554 มีค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ 60 โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 
67 โครงกำร ดังนั้น บรรลุเป้ำหมำย 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.  ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2554 มีค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 75% ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 76.1% ดังนั้น บรรลุเป้ำหมำย 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.  ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วที่บรรลุค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม มีค่ำ
เป้ำหมำยร้อยละ 85% ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 86.25 % ดังนั้น บรรลุเป้ำหมำย  

 ตัวบ่งชี้ที่ 4. ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อบัณฑิตมีค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ 3.51 ผลกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 
3.83 ดังนั้น บรรลุเป้ำหมำย 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5. คุณภำพของบัณฑิตระดับปริญญำตรีตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ   มี
ค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ 3.94 ผลกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 3.94 ดังนั้น บรรลุเป้ำหมำย 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6. จ ำนวนของตัวบ่งชี้ของแผนที่บรรลุเป้ำหมำยนั้น มีค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ 4 ตัวบ่งชี้ ผลกำร
ด ำเนินงำน เท่ำกับ 6 ตัวบ่งชี้ ดังนั้น บรรลุเป้ำหมำย 

 นอกจำกนี้ฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตโดยสรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินกิจกรรม
ตำมแผนในรอบปีกำรศึกษำ 2554 รำยงำนต่อคณะฯ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมของฝ่ำยกิจกำรนิสิต สโมสร
นิสิตคณะฯ และหลักสูตรต่ำง ๆ ในโครงกำรสัมมนำคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิตเมื่อวันเสำร์ที่ 12 และอำทิตย์ที่ 
13 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 

 ในส่วนของสโมสรนิสิตคณะฯ ด้วยกำรก ำกับดูแลของผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตก ำหนดให้คณะกรรมกำร
สโมสรนิสิตจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มและให้มีกำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมมำยังฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำในโครงกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรสโมสร
นิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนำคม พ. ศ. 2555  โดยสโมสรนิสิตชุดใหม่จะน ำผลกำรประเมิน
กิจกรรมในกิจกรรมต่ำง ๆ มำพิจำรณำวำงแผนกำรจัดกิจกรรมในปีกำรศึกษำ 2555 ต่อไป (3.2-5-2) 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
    คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้ประชุมสัมมนำเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกิจกรรม

พัฒนำนิสิตและผลกำรด ำเนนิกิจกรรมในรอบปีกำรศึกษำ 2554 เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 และน ำผล
กำรประเมินในแต่ละกิจกรรมมำปรับปรุงเพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตในรอบปีกำรศึกษำ 2555(3.2-6-1) 
และในส่วนของสโมสรนิสิตคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้จัดโครงกำรสัมมนำเตรียมควำมพร้อมกำรท ำงำน 
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เมื่อวันที่19-20 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 โดยในกำรสัมมนำนี้ได้น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์และจัดท ำแผนในกำร
ด ำเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตในรอบปีกำรศึกษำ 2555 เช่นเดียวกัน (3.2-6-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 6 ข้อ  5 คะแนน  6 ข้อ  6 ข้อ 
 
  
รายงานหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

3.2-1-1 แผนพัฒนำนิสิต  
3.2-2-1 1.โครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตชุดปัจจุบัน

และชุดใหม่ 
2. ผู้บริหำรพบตัวแทนนิสิต    
3. รำยวิชำทักษะกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย  

3.2-3-1 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยกิจกำรนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2554 

3.2-3-2 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับบัณฑิตศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 ข้อ 
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3.2-4-1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกิจกรรมนิสิต 
3.2-4-2 โครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและ

ชุดใหม่ 
3.2-5-1 แผนกำรจัดกิจกรรม 
3.2-5-2 โครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและ

ชุดใหม่    
3.2-6-1 รำยงำนกำรสัมมนำคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
3.2-6-2 โครงกำรสัมมนำเตรียมควำมพร้อมกำรท ำงำน เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ 

  2.  มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

  3.  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะเพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
และพัฒนำนิสิต อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

  4.  มีกำรประเมินผลระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและกำรด ำเนินงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกปี 

  5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำจำรย์ทีปรึกษำวิชำกำรให้มีหน้ำที่สร้ำงระบบ
และกลไกกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและกิจกำรนิสิต และพิจำรณำก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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จัดเตรียมข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่อำจำรย์ที่ปรึกษำพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะใน
กำรท ำหน้ำที่ในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ(3.3-1-1) 

2.   มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรจัดเตรียมขอมูลดำนตำงๆและเครื่องมือที่ใชในกำรใหค ำปรึกษำแก

อำจำรยที่ปรึกษำโดยฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้จัดเตรียมคู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำให้กับอำจำรย์ทุกท่ำน(3.3-2-1) นอกจำกนี้
ฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้จัดโครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2555 เวลำ 13.00 
น. - 16.30 น. ณ. ห้องประชุมวิชำกำร 1 ชั้น 2 อำคำรศูนย์มหำวิทยำลัย โดยมีวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์ในกำรให้
ค ำปรึกษำกับนิสิตโดยตรง 2 ท่ำนคือคุณวรรณีย์ เล็กมณี ต ำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ (ช ำนำญกำร
พิเศษ)  สังกัดกองกิจกำรนิสิต วิทยำเขตก ำแพงแสน และอำจำรย์ขวัญเรือน อัศดรศักดิ์ ต ำแหน่งนักจิตวิทยำ 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทยมำบรรยำยถึงแนวทำงในกำรแก้ปัญหำนิสิตที่เกิดขึ้นในกรณีต่ำง ๆ อำทิเช่น กรณีนิสิต
ตั้งครรภ์ กรณีนิสิตใช้ยำลดควำมอ้วน เป็นต้น (3.3-2-2) 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการใหค าปรึกษาวิชาการระดับคณะเพื่อหาแนวทางการแกปญหาและพัฒนา
นิสิตอย่างนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

    ปีกำรศึกษำ2554 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวน 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็นกำรประชุมในภำคต้นจ ำนวน      
3 ครั้ง และในภำคปลำยจ ำนวน 3 ครั้ง (3.3-3-1) 

 

 

4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
     คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรประเมินผลระบบกำรใหค ำปรึกษำวิชำกำรและกำรด ำเนินงำน

ของอำจำรยที่ปรึกษำทุกภำคกำรศึกษำ โดยนิสิตคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ทุกคนจะประเมินกำรด ำเนินงำน
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในโครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำซ่ึงจะจัดขึ้นทุกภำคกำรศึกษำ(3.3-4-1) 

5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพุธที่ 9 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 มีกำรบรรจุวำระ เรื่องพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำทำงด้ำนวิชำกำรที่ได้รับ
ข้อมูลจำกโครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554 (3.3-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร  มีกำรด ำเนินกำร  มีกำรด ำเนินกำร  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน  5 ข้อ  5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
3.3-1-1 ค ำสั่งคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ที่ 88/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำจำรย์

ที่ปรึกษำวิชำกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2554(เอกสารอยู่ในแฟ้มหมายเลข 2) 
3.3-2-1 หนังสือคู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ  พิมพ์ครั้งที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2554 
3.3-2-2 โครงกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำ  ครั้งที่ 4  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2554 

3.3-3-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร  ครั้งที่ 1/2554   
เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน  2554 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร  ครั้งที่ 2/2554   
เมื่อวันที่ 6  กรกฎำคม 2554 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร  ครั้งที่ 3/2554  
 เมื่อวันที่ 17  สิงหำคม 2554 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร  ครั้งที่ 4/2554   
เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกำยน 2554 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร  ครั้งที่ 5/2554   
เมื่อวันที่ 14  ธันวำคม 2554 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร  ครั้งที่ 1/2555   
เมื่อวันที่ 12  มีนำคม  2555 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 



รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          121 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
3.3-4-1 ผลกำรประเมินอำจำรย์ที่ปรึกษำโดยนิสิตที่อยู่ในควำมดูแล 
3.3-5-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำ  ครั้งที่ 4/2554                        

เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกำยน 2555  วำระท่ี 1 เรื่องพิจำรณำ  1.1  แนวทำงกำรด ำเนินงำน
แก้ไขปัญหำทำงด้ำนวิชำกำรที่ได้รับข้อมูลจำกโครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ที่ปรึกษำครั้งที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2554 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย ดังนี้  

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย โดยศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีหัวหน้ำศูนย์ฯ เป็นผู้บริหำรงำน และมีกำรก ำกับดูแลโดยผู้ช่วย
คณบดีฝ่ำยวิจัย มีกำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยโดยกำรให้ทุนสนับสนุน ประชำสัมพันธ์แหล่งทุนให้คณจำรย์ได้รับทรำบ 
ส่งเสริมกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย โดยจัดสรรงบประมำณในกำรเดินทำงไปน ำเสนอผลงำนในต่ำงประเทศ และ
ให้รำงวัลผู้มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ 
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 ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัยจ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.5 

ตำรำงที่ 2.5 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี ้           4.30   
4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจยัหรืองำน

สร้ำงสรรค์ 
ข้อ 5 6 6 4.00   

4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ข้อ 4 5 6 5.00   

4.3 

เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนกัวจิัยประจ ำ 

สัดส่วน 180,000 185,000 

14,333,180 
106,566.39 3.89 

  
134.5 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
8,645,480 

99,947.75 2.78  
86.5 

สำขำวิชำมนูษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
5,687,700 

118,493.75 5.00  
48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
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รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัย
ของคณะและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

  2.  มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  3.  มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัย
แก่อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

  4.  มีกำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

  5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุน

กำรวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยฯเช่นระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย 
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยฯเช่นกำรจัดประชุมวิชำกำรกำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์

กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมกำรให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัย 

  6.  มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนใน ข้อ 4 และ ข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
คณะ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย

ของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีระบบและกลไกกำรบริหำรงำนวิจัย โดยมีศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของ
คณะและสอดคล้องกับแผนงำนและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยและของชำติ มีหัวหน้ำศูนย์ฯ            
เป็นผู้ด ำเนินกำร ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย (4.1-1-1) 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
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โดยหลักสูตรระดับปริญญำตรี มีรำยวิชำปัญหำพิเศษ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำมีรำยวิชำสำรนิพนธ์
และวิทยำนิพนธ์ เพ่ือให้นิสิตมีทักษะในกำรวิจัย นอกจำกนี้คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ยังส่งเสริมให้นิสิตเข้ำ
ร่วมประชุมวิชำกำรและเสนอผลงำนวิจัย โดยมีกำรสนับสนุนทุนยุววิจัยเป็นประจ ำทุกปี และมีกำรสนับสนุนให้นิสิต
เข้ำฟังกำรบรรยำยของอำจำรย์หรือศำสตรำจำรย์อำคันตุกะ (Visiting Professor) (4.1-2-1) 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจ าและนักวิจัยประจ า 

 โดยคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรท ำวิจัยและกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนวิจัยเป็นประจ ำทุกปี(4.1-3-1)  ในปีงบประมำณ 2554 ได้สนับสนุนงบประมำณในกำรท ำวิจัย จ ำนวน 11 
เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 244,600  บำท (4.1-3-2) และสนับสนุนรำงวัลในกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย ทั้งหมด 
43 เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บำท  (4.1-3-3) และมีกำรเผยแพร่จรรยำบรรณของนักวิจัยของสภำวิจัย
แห่งชำติที่เว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ในหัวข้อสำระน่ำรู้ส ำหรับนักวิจัย(4.1-3-2) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์โดยศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีได้จัดสรรทุนเพ่ือ
สนับสนุนกำรวิจัยของอำจำรย์ ตำมระเบียบของคณะฯ(4.1-4-1)  นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือ
สนับสนุนงำนวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ โดยในปีงบประมำณ 2554ได้จัดสรรทุนวิจัยส ำหรับอำจำรย์ จ ำนวน 
17 โครงกำร เป็นเงิน 234,600 บำท และ ส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 1 โครงกำร เป็นเงิน 10,000 
บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 244,600  บำท (4.1-4-2) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของหน่วยงานในประเด็น

ต่อไปนี้ 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรสนับสนุนพันธกิจดำนกำรวิจัยหรืองำนสรำงสรรคตำมอัตลักษณ
ของคณะดังนี้ 

1) มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นเงินรำงวัลให้แก่อำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่(4.1-5-1) 

2) มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรเสนอผลงำนวิจัยในต่ำงประเทศ(4.1-5-2) 

3) มีหองปฏิบัติกำรกลำงศสวท. และห้องเป่ำแก้ว โดยมีเจ้ำหน้ำที่ซึ่งเป็นนักวิทยำศำสตร์ควบคุมดูแล

ควำมปลอดภัยตลอดเวลำที่ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ(4.1-5-3) 

4) มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือจัดซื้อสำรเคมีและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ

อย่ำงต่อเนื่อง (4.1-5-4) 

5) มีระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนวิจัยเพ่ือประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรวิจัย เช่น แหล่ง

ทุนวิจัย ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ และ ลิงค์ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น (4.1-5-5) 
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6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดย ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีกำรสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนงำนวิจัยดังนี้  
- สรุปกำรจัดสรรทุนสนับสนุนงำนวิจัยโดยในปีงบประมำณ 2554ได้จัดสรรทุนวิจัยส ำหรับอำจำรย์ 

จ ำนวน 17 โครงกำร เป็นเงิน 234,600 บำท และ ส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 1 โครงกำร เป็นเงิน 

10,000 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 244,600  บำท (4.1-6-1) 

- รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์จำกผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงำนวิจัย ปีงบประมำณ 2553 (4.1-6-2) 

- จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้รับเงินรำงวัลจำกศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดย

ในปีงบประมำณ 2554 ได้สนับสนุนรำงวัลผลงำนวิจัยตีพิมพ์ระดับชำติ จ ำนวน 20 เรื่องระดับนำนำชำติ จ ำนวน 23 

เรื่อง รวมทั้งสิ้น 43 เรื่อง เป็นเงิน 300,000 บำท (4.1-6-3) 

- จ ำนวนเรื่องของผลงำนวิจัยที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรเสนอผลงำนต่ำงประเทศ(4.1-6-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 5 ข้อ 6 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :  คณะกรรมกำรฯ  เห็นว่ำคณะฯ ไม่มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 6  มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น 

รายการหลักฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 - ค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

- ค ำสั่งมอบหมำยงำนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย 
- แผนยุทธศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยวิจัย, แผนงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2555, รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยวิจัย, ค ำสั่งและประกำศเก่ียวกับทุนวิจัย  

4.1-2-1 ประกำศทุนยุววิจัย  
4.1-2-2 กำรบรรยำยจำก Visiting Professor ของ อ. ดร. อรวรรณ ชุณหชำติ  
4.1-3-1 ค ำสั่งและประกำศเก่ียวกับทุนวิจัย 
4.1-3-2 เว็บไซต์ ศสวท. สำระน่ำรู้ส ำหรับนักวิจัย (http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2011/) 
4.1-4-1 ประกำศ หลักเกณฑ์กำรให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมำณ 2554 
4.1-4-2 - ประกำศ แจ้งผลกำรพิจำรณำจัดสรรทุนวิจัย ปีงบประมำณ 2554 

- สรุปกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนทุนวิจัย 
(อันใดอันหนึ่งก็ได้) 

4.1-5-1 - ประกำศ หลักเกณฑ์กำรให้เงินรำงวัลผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 
- สรุปจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้รับเงินรำงวัลจำกศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 
(อันใดอันหนึ่งก็ได้) 

4.1-5-2 สรุปจ ำนวนเรื่องของผลงำนวิจัยที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรเสนอผลงำนต่ำงประเทศ 
4.1-5-3 สถำนที่จริง 

หองปฏิบัติกำรกลำงศสวท.อำคำร 4 ชั้น 1และห้องเป่ำแก้ว อำคำร 5 ชั้น 1 ห้อง 101 
4.1-5-4 แบบเสนอของบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปีงบประมำณ 2554 
4.1-5-5 เว็บไซต์ ศสวท. ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรวิจัย 

(http://flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html) 
4.1-6-1 สรุปกำรจัดสรรทุนสนับสนุนงำนวิจัย ปี 2554  
4.1-6-2 สรุปจ ำนวนรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์จำกผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงำนวิจัย ปีงบประมำณ 2553 
4.1-6-3 สรุปจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้รับเงินรำงวัลจำกศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอด

เทคโนโลยี 
4.1-6-4 สรุปจ ำนวนเรื่องของผลงำนวิจัยที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรเสนอผลงำนต่ำงประเทศ 

 
 
 

http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2011/
http://flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติและมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 

  2.  มีระบบและกลไกกำรรวบรวมคัดสรรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

  3.  มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้จำกข้อ 2 สู่
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์
จริงจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีกำรยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่มค1และง) 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีกำรจัดสรร
งบประมำณเพ่ือเป็นรำงวัลสนับสนุนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย (4.2-1-1)และมีกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอผลงำนต่ำงประเทศ ในปี 2554 (4.2-1-2) คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลงำนวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 103 เรื่อง โดยเป็นผลงำนวิจัยสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 97 เรื่อง และเป็น
ผลงำนวิชำสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 6 เรื่อง (4.2-1-3) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยหัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี จะพิจำรณำ
คัดเลือกผลงำนวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนสนุบสนุนจำกศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ในปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งได้
ส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว มำด ำเนินกำรจัดท ำเป็นวีดีทัศน์เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ ใน
ปีงบประมำณ 2553 มีจ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมด 30 เรื่อง และ มีรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จ ำนวน 21 เรื่อง และมีผลงำนที่ได้จัดท ำเป็นวีดีทัศน์ จ ำนวน 8 เรื่อง (4.2-2-1) 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

    ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีได้น ำวีดีทัศน์ซึ่งสรุปผลงำนวิจัยให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คน

ทั่วไปเข้ำใจได้ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน (4.2-3-1) 
 

4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำน
ภำยนอก จ ำนวน 3 เรื่อง  (4.2-4-1)  
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5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

เ พ่ื อ ใ ห้ ก ำ รบ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ท รั พ ย์ สิ นท ำ งปั ญญ ำ แล ะสิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ จ ำ ก ง ำ น วิ จั ย ข อ ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รวมถึงกำรด ำเนินกำรปกป้อง พิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมในผลงำนวิจัยนั้น ซึ่งจะเป็นกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณำจำรย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลำกรมหำวิทยำลัยผลิตผลงำนด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำสำขำ
ต่ำงๆ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จึงได้จัดท ำ “ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและสิทธิ
ประโยชน์จำกงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2551” (4.2-5-1)และ “ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำและสิทธิประโยชน์จำกวิทยำนิพนธ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ .ศ. 2551” (ประกำศสภำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551) (4.2-5-2) 

โดยระเบียบทั้งสองฉบับนี้ ทำงมหำวิทยำลัยได้มอบให้ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนกลำงของ
มหำวิทยำลัยที่ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพสินทำงปัญญำ รวมทั้งจัดสรรสิทธิประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำของมหำวิทยำลัย ทำงส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรจึงจัดให้มี “หน่วยงำนทรัพย์สินทำงปัญญำ” ท ำ
หน้ำที่ด ำเนินกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำทั้งภำยในและภำยนอกประเทศให้เป็นไปตำมประกำศข้ำงต้น 

6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้มอบหมำยให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร โดยหน่วยงำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำแก่อำจำรย์ตลอดจนบุคลำกรที่ต้องกำรจะเขียนค ำขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รวมทั้ง
จัดท ำแบบฟอร์มเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในกำรยื่นของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผ่ำนทำงมหำวิทยำลัย
(4.2-6-1) 

    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร โดยมีกำร
เผยแพร่ระเบียบดังกล่ำวในข้อ 5.  และควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิบัตร และขั้นตอนกำรจดสิทธิบัตร ไว้ที่เว็บไซต์
ของศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (4.2-6-2)  

    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลงำนวิจัยที่อยู่ระหว่ำงยื่นจดอนุสิทธิบัตร จ ำนวน 2 เรื่อง โดยยื่น
เรื่องเม่ือวันที่ 15 มกรำคม 2553 คือ เครื่องกรองตะกอนอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ด้วยแรงดันสูง และเครื่องระเหยน้ ำ
และแอลกอฮอล์แบบลดควำมดันส ำหรับกำรผลิตสำรสกัดบัวบกและมีผลงำนวิจัยที่อยู่ระหว่ำงยื่นจดสิทธิบัตร 
จ ำนวน 1 เรื่อง โดยยื่นเรื่องเมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2555คือ วิธีกำรสร้ำงโครงตำข่ำย (Mesh) จำกข้อมูลกลุ่มพิกัด 
(Point Cloud) 3 มิต(ิ4.2-6-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำรครบ 5 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 4 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 4 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 ประกำศทุนส ำหรับเผยแพร่งำนวิจัยส ำหรับบุคลำกร 
4.2-1-2 แบบเสนอของบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปีงบประมำณ 2554 
4.2-1-3 แบบเก็บวิจัย 1 บทควำมวิจัย/ผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ 
4.2-2-1 สรุปจ ำนวนรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์จำกผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงำนวิจัย ปีงบประมำณ2553 

4.2-3-1 เว็บไซต์ ศสวท. http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2011/ 

4.2-4-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำระเบียบควำมเป็นไปได ้
4.2-5-1 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและสิทธิประโยชน์จำกงำนวิจัย 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2551 
4.2-5-2 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรทรัพท์ทำงปัญญำและสิทธิประโยชน์จำกวิทยำนิพนธ์ 
4.2-6-1 เอกสำรกำรบริกำรงำนทรัพย์สินทำงปัญญำ  

แบบฟอร์มบันทึกข้อควำมกำรยืนขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในนำมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
แบบฟอร์มกำรขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งำนทรัพย์สินทำงปัญญำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

4.2-6-2 เว็บไซต์ ศสวท. http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2011/ 
4.2-6-3 แบบเก็บวิจัย 4 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติม
เฉพำะกลุ่ม 

http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2011/
http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2011/knowledge/file_data/thesis.pdf
http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2011/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 
เป้าหมาย  180,000 บำท/คน 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยใน จ ำนวน 
3,462,850 บำท และภำยนอก จ ำนวน 10,295,330 บำท รวมทั้งหมด 14,333,180 บำทโดยจ ำแนกเป็นกลุ่ม
สำขำวิชำวิทยำศำส์และเทคโนโลยี จ ำนวน 8,645,480 บำท  กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 
5,687,700 บำท มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริงทั้งหมด จ ำนวน 134.5 คน จ ำแนกเป็นกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี จ ำนวน 86.5 คน กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 48 คน คิดเป็นผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำส์และเทคโนโลยี 99,947.75 บำท/คน เท่ำกับ 2.78 คะแนน และ คิดเป็นผล
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 118,493.75 บำท/คน เท่ำกับ 1.36 คะแนน               
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  2.07 คะแนน 

 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอกต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงำนจริง 

         =      จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยฯ จำกภำยในและภำยนอก  
               จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ (เฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริง) 

 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 86.5 คน เงินสนับสนุนงำนวิจัย 8,645,480.00 บำท 

          =  
8,645,480

86.5
  =  99,947.75 บำท/คน  

 คะแนนที่ได้ =  
99,947.75

5
180,000

ด
 

=  2.78  คะแนน 

 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 48 คน เงินสนับสนุนงำนวิจัย 5,687,700.00 บำท 

   =  
 

5,687,700

48
  =  118,493.75 บำท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  
 

118,493.75
5

75,000
ด  =  5.00  คะแนน 

 คะแนนเฉลี่ย =
   

2.78 + 5.00

2
 = 3.89  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 ให้แปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนนระหว่ำง0-5 โดยเกณฑ์
ประเมินเฉพำะสถำบันกลุ่มค1และงจ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 

1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกคณะที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บำท ขึ้นไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกคณะที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บำท ขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกคณะที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บำท ขึ้นไปต่อคน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่ง
ชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ ์
เป้าหมาย 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.3 
23,276,100 190,787.70 

บำท/คน 

8,645,480

86.5

*
 99,947.75 

  บำท/คน 5.00 
คะแนน 

2.78 
คะแนน 

 
3.89 

คะแนน 
 

180,000
บำท/คน 

ไม่บรรล ุ
185,000 
บำท/คน 122 5,687,700

48

**
 

118,493.75
บำท/คน 

5.00  
คะแนน 

หมายเหตุ ผลกำรด ำเนินงำน * หมำยถึง กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ฯ,  ** หมำยถึง  กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์ฯ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่ง
ชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ ์
เป้าหมาย 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
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4.3 
23,276,100 190,787.70 

บำท/คน 

8,265,480

86.0

*
 96,110.23 

บำท/คน 
 
5.00 

คะแนน 

2.67 
คะแนน 3.83 

คะแนน 
180,000
บำท/คน 

ไม่บรรล ุ
185,000 
บำท/คน 122 5,687,700

48

**
 
118,493.75 

บำท/คน 
5.00 

คะแนน 

หมายเหตุ : คณะกรรมกำรฯพบว่ำ จ ำนวนเงินสนับสนุนฯ และอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ ไม่เท่ำกับกำร
ประเมินตนเอง 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1 แบบเก็บวิจัย 2 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
4.3-2 ข้อมูลและจ ำนวนบุคลำกร ของหน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่บริหำรและธุรกำร ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
4.3-3 ตัวอย่ำงส ำเนำสัญญำทุน 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม ดังนี้ 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำน เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนระบบและ
กลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงำนที่
รับผิดชอบในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  

 ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้   
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.6 

ตำรำงที่ 2.6 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบ
ปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้ 4.00   
5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ข้อ 3 4 4 4.00   

5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 3 4 4 4.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

  2.  มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 

  3.  มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 

  4.  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจัย 

  5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 ต้องมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรตำมเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ได้มีกำรวำงแนวทำง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ กำรให้บริกำรวิชำกำร
อย่ำงชัดเจนโดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยบริกำรวิชำกำร ของศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีมีหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรตำมแนวทำง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ท่ีได้ก ำหนดไว้ (5.1-1-1) อีก
ทั้งมีกำรจัดหำงบประมำณสนับสนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรของสำขำวิชำต่ำงๆ ในคณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ ดังปรำกฏในแผนงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2554 หมวดอุดหนุน เป็นจ ำนวน 200,000 บำท  

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
ในปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรจ ำนวนทั้งสิ้น      

17 โครงกำร 1 กิจกรรม(5.1-2-1)และจำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรดังกล่ำว มีกำรน ำไปบูรณำกำร
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กับกำรเรียนกำรสอน  จ ำนวน16โครงกำร และบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย จ ำนวน 2 โครงกำร 
(5.1-2-2) จ ำแนกตำมสำยวิชำ ได้ดังนี้ 
 1. สำยวิชำคณิตศำสตร์ 
  1.1) โครงกำรค่ำยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย
มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 01417111, 01417116, 01417167 

1.2) โครงกำรอบรมครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก- ดำรำศำสตร์ และอวกำศ ใน
เขตภูมิภำคตะวันตก ปี 2554 มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 01417111, 01417116, 01417167
และ 01417241 

1.3) โครงกำรประกวดและแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ ระดัวมัธยมศึกษำตอนปลำย ในงำนเกษตร
ก ำแพงแสน 2554 

1.4) ค่ำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ 
 2. สำยวิชำวิทยำศำสตร์ 

2.1) โครงกำรค่ำยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย
มีกำรบูรณำกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 01416311และ 01416312 

2.2) โครงกำรอบรมครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก- ดำรำศำสตร์ และอวกำศ ใน
เขตภูมิภำคตะวันตก ปี 2554 มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 01416311   01416312 และ 
01416458 

  2.3)โครงกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพด้ำนชีววิทยำ ฟิสิกส์และเคมี โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์มี
กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 01416311, 01416312, และ 01416458 

  2.4) โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนรำชโบริกำนุ 
เครำะห์ 
  2.5) ค่ำยวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนแจ่มใสวิทยำ 3  
  2.6) โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ ส ำหรับนักเรียน โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม 

2.7)  ค่ำยวิทยำศำสตร์ โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ 
2.8) กำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร โดยรับนิสิตต่ำงชำติมำฝึกงำน 

 3. สำยวิชำศิลปศำสตร์ 
  3.1)  โครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 3 ภำษำ มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

01362114 และ 01362212  และบูรณำกำรกับงำนวิจัยในโครงกำรวิจัยสถำบัน เรื่อง ควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อ
ระดับปริญญำตรี  หลักสูตรสิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน เ พ่ือกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

  3.2) กำรจัดอบรมกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอผลโครงกำรวิทยำศำสตร์ โรงเรียนรำชโบ
ริกำนุเครำะห์ 

    4. โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำสังคมศำสตร์ 
          4.1) โครงกำรชุมนุมสัมพันธ์ครั้งที่ 7-8 
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  4.2) โครงกำรเสวนำกำรเมืองไทย หัวข้อ ทิศทำงใหม่กำรเมืองไทย : ทิษทำงใหม่ประเทศไทย ?  
 5. โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 
  5.1) โครงกำรอบรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ณ ชุมชนบ้ำนหนองคันรวก ต ำบลสระสี่มุม อ ำเภอ

ก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำวมีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริกำร
วิชำกำร/วิชำชีพ มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ในกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ 01131313 
และรำยวิชำ 01134211 

 6. โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำจุลชีววิทยำ 
  6.1) กำรแข่งขันตอบปัญหำ ยุวชนคนรักจุลินทรย์ ครั้งที่ 3 
 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยสำยวิชำศิลปศำสตร์ มีกำรจัดโครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 

3 ภำษำ โดยมีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 01362114 และ 01362212  และบูรณำกำรกับงำนวิจัย
ในโครงกำรวิจัยสถำบัน เรื่อง ควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำจีน เพ่ือกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน (5.1-3-1)   
และสำยวิชำวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร โดยรับนิสิตฝึกงำน ซึ่งมีทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ทั้งนี้ 
ผลลัพธ์ของกิจกรรมนอกเหนือจำกกำรบริกำรวิชำกำร ในกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำ วิจัย และฝึกประสบกำรณ์กำร
ท ำวิจัยให้กับนิสิตแล้ว นิสิตชำวต่ำงประเทศยังได้น ำผลงำนวิจัยไปรำยงำนในประเทศของเขำ และน ำไปเผยแพร่ในที่
ประชุมระดับนำนำชำติอีกด้วย (5.1-3-2) 

4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยสำยวิชำศิลปศำสตร์มีกำรประเมินผลกำรบูรณำกำรเนื้อหำที่สอน
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษเบื้องต้น 1ของโครงกำรบริกำรวิชำกำร กับเนื้อหำในรำยวิชำ 01362114 และ 01362212 
โดยผู้สอนประเมินผลกำรบูรณำกำรด้วยวิธีกำรต่อไปนี้  

(1) นิสิตในรำยวิชำ 01362114 และ 01362212 ท ำแบบทดสอบภำยหลังกำรเรียนเนื้อหำที่บูรณำ

กำรจำกโครงกำรบริกำรวิชำกำร (5.1-4-1) 

(2) นิสิตใน 2 รำยวิชำ ประเมินแนวกำรสอนภำษำจีนเชิงบูรณำกำรกับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

ที่พัฒนำต่อเนื่องจำกโครงกำรบริกำรวิชำกำร (5.1-4-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 



รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          137 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 2 ข้อ 4 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 2 ข้อ 4 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยบริกำรวิชำกำร ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

5.1-1-2 แบบเสนอของบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปีงบประมำณ 2554 
5.1-1-3 แนวทำง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ กำรให้บริกำรวิชำกำร 
5.1-2-1 แบบเก็บบริกำรวิชำกำร 1  งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
5.1-2-2 เอกสำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
5.1-3-1 โครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 3 ภำษำ 
5.1-3-2 กิจกรรมบริกำรวิชำกำร โดยรับนิสิตฝึกงำน 
5.1-4-1 แบบทดสอบ เรื่อง Sound System of English รำยวิชำ 01362212 
5.1-4-2 แบบประเมินแนวกำรสอนภำษำจีนเชิงบูรณำกำรกับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนหรือภำครัฐหรือภำคเอกชนหรือหน่วยงำนวิชำชีพเพ่ือ
ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพ่ือกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
หรือภำคเอกชนหรือภำครัฐหรือหน่วยงำนวิชำชีพ 

  3.  มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 

  4.  มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3ไปพัฒนำระบบและกลไกหรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำร 

  5.  มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยใน
คณะและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

   คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรส ำรวจจำกผู้ใช้บริกำรในรูปของแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อ
กำรรับบริกำรและขอข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดกิจกรรมและหัวข้อที่สนใจให้จัดอบรมในครั้งต่อไป 
เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปก ำหนดทิศทำงและจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงเหมำะสมให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ขอรับบริกำรและชุมชน(5.2-1-1) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

ภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ  

ในรอบปีกำรศึกษำ 2554 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรกับ
ชุมชน ได้แก่ ณ ชุมชนบ้ำนหนองคันรวก อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม และ ชุนชนวัดธรรมปัญญำรำม บ้ำนบำงม่วง   
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม  มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ เช่น โรงเรียนบ้ำนบำงม่วง (ประชำรังสิต) จ.นครปฐม 
โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ จ.รำชบุรีโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จ.สุพรรณบุรีโรงเรียนเสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล"และ 
โรงเรียนสระบุรีวิทยำคมจ.สระบุรี เป็นต้น  (5.2-2-1)  และศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีได้รับกำร
ติดต่อจำกองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) ให้ร่วมจัดโครงกำรสัมมนำ เรื่อง “กำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ผ่ำนกิจกรรมจรวดขวดน้ ำและเครื่องบินกระดำษพับ” โดยในกำรนี้ ศสวท. ได้ร่วมกับโครงกำรจัดตั้งสำย
วิชำฟิสิกส์ในจัดโครงกำรดังกล่ำว (5.2-2-2)  

 

 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
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 ในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของ
ควำมต้องกำรของผู้ขอรับบริกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ขอรับบริกำร โดยในเบื้องต้นหลังจำกที่ได้รับกำรติดต่อ
ขอรับบริกำร ศสวท. จะสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรขอรับบริกำร หัวข้อ กิจกรรมที่ต้องกำร
ให้จัดท ำ วันและเวลำที่ผู้รับบริกำรสะดวกในกำรด ำเนินโครงกำร รวมถึงงบประมำณที่ผู้รับบริกำรก ำหนดไว้ โดย
ติดต่อโดยตรงกับรองหัวหน้ำศูนย์ฯ โดยจะสอบถำมไปยังสำขำวิชำและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบกิจกรรมตำมควำม
ต้องกำรของผู้ขอรับบริกำร และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร(5.2-3-1)  หลังจำกด ำเนินกำรโครงกำรเสร็จ
แล้ว จะมีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  ทั้งในส่วนของผู้รับบริกำร    
ผู้ให้บริกำร (5.2-3-2)  

4. มีการน าผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

    เมื่อด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จทุกครั้งจะมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและ
แจ้งผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรทรำบเพ่ือน ำไปปรับปรุงแก้ไข (5.2-4-1)   และในส่วนของ
โครงกำรที่ด ำเนินกำรโดยสำยวิชำต่ำงๆ ก็จะมีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของโครงกำร เช่น โครงกำร
อบรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน เป็นต้น (5.2-4-2) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 2 ข้อ 4 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 2 ข้อ 4 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1 ตัวอย่ำงสรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรบริกำรวิชำกำรปีกำรศึกษำ 2554 
5.2-2-1 แบบเก็บบริกำรวิชำกำร 1  งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
5.2-2-2 โครงกำรสัมมนำ เรื่อง “กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ผ่ำนกิจกรรมจรวดขวดน้ ำและเครื่องบิน

กระดำษพับ” 
5.2-3-1 บันทึกข้อควำมขอควำมอนุเครำะห์จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
5.2-3-2 ตัวอย่ำงแบบประเมินโครงกำร 
5.2-4-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 
5.2-4-2 สรุปผลกำรประเมินโครงกำรอบรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน (5.2/3-1 ของบริหำรฯ) 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้ 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู    
สืบสำนวัฒนธรรม โดยมีกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน ดังนี้  1) โครงกำร/กิจกรรม ส ำหรับนิสิต เช่น โครงกำรบำยศรีสู่
ขวัญ โครงกำรไหว้ครู  และ โครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น  2) ส่วนของโครงกำร/กิจกรรม ส ำหรับ
บุคลำกร  เช่น  โครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เป็นต้น นอกจำกนี้ บุคลำกร
และนิสิตของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ยังได้เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัด
โดยวิทยำเขต เช่น โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ โครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ วันสถำปนำครบรอบ 32 ปี 
มก.กพส. โครงกำรปลูกข้ำววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจ ำปี 2554  โครงกำรรับขวัญข้ำวพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพร
ชัยมงคล เนื่องในวันมหำมงคลเฉลิมพระชนพรรษำ 5 ธันวำคม 2554 และ โครงกำรเดินวิ่งพุทธบูชำ ในวันวิสำขบูชำ 
ประจ ำปี 2555  เป็นต้น 

 ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.7 

ตำรำงที ่2.7 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้
หน่วย 

 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

2554 
 

2555 
 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้
 

4.00 
 

6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 5  4 4.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

  2.  มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 

  4.  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีกำรก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติ 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีระบบและกลไก โดยมีคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิตซึ่งมีรอง
คณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ก ำกับ ดูแล และรับผิดชอบกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในส่วน
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ของกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต และมีคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำคณะฯ โดยมีคณบดีเป็น
ประธำน พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ บัญชีกองทุนพัฒนำนิสิต สนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมและในส่วนภำพรวมของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
มีรองคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบและได้รับงบประมำณเงินรำยได้สนับสนุน        
(6.1-1-1) 

2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่น ำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมไป
ผสมผสำนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น รำยวิชำกำรพัฒนำบุคลิกภำพ และรำยวิชำภำษำจีน 
เป็นต้นโดย รำยวิชำกำรพัฒนำบุคลิกภำพมีกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
แบบสำกล (6.1-2-1)  และ รำยวิชำภำษำจีนมีกำรสอนภำษำจีนให้กับชุมชนวัดธรรมปัญญำรำมบำงม่วง และ
โรงเรียนบ้ำนบำงม่วง โดยมีนิสิตเป็นผู้ร่วมสอนส ำหรับกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
พัฒนำนิสิต เช่น โครงกำรบำยศรีสู่ขวัญ โครงกำรไหว้ครู  และ โครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น (6.1-2-2) 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ภำพโครงกำร/กิจกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของกิจกรรมพัฒนำนิสิต และภำพรวมของคณะ ในปฏิทิน ศวท.กพส.ผ่ำนระบบ 
AMS e-office (6.1-3-1) เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลำกรในคณะได้รับทรำบ และบนเว็บไซต์คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ เพ่ือให้บุคลำกรและบุคคลทั่วไปได้รับทรำบ (6.1-3-2) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จ ของกำรบูรณำกำรงำนด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต โดยจัดท ำเอกสำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน และสรุปผลกำรประเมินของแต่ละโครงกำร (6.1-4-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 หรือ 6 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้าหมาย 2555 
6.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 ค ำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต และ รองคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรพิเศษ 
6.1-2-1 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำรแบบสำกล 
6.1-2-2 - โครงกำรบำยศรีสู่ขวัญ 

- โครงกำรไหว้ครู ศวท. 
- โครงกำรฉลองบัณฑิต รุ่นที่ 12 
- โครงกำร Arts science night 
- โครงกำรร่วมงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
- โครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- โครงกำรค่ำยสำนฝัน ปันน้ ำใจ 
- โครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 3 ภำษำ 

6.1-3-1 ปฏิทินกิจกรรมที่เผยแพร่ในระบบ AMS e-office 
6.1-3-2 เว็บไซต์คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/ 
6.1-4-1 สรุปผลโครงกำรและสรุปแบบประเมินโครงกำรที่สอดคล้องกับโครงกำรในแบบเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมขององค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและ
กำรจัดกำร ดังนี้    

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ให้ควำมส ำคัญกับคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และผู้บริหำรทุกระดับ
ของคณะ ในกำรก ำกับดูแลติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะไปในทิศทำงที่ถูกต้อง  เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนกลยุทธ์ของคณะ   เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน กำรพัฒนำหน่วยงำนให้มีกำรจัดกำร
ควำมรู้ พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยง  โดยค ำนึงถึงกำร
เรียนรู้ วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรปัญหำล่วงหน้ำ และโอกำสในกำรเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรง
ของปัญหำ 

ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำรจ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับด ีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.8 

ตำรำงที ่2.8 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ           4.50   
7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ

และผูบ้ริหำรทุกระดับของคณะ 
ข้อ 6 7 7 5.00   

7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู ้ ข้อ 4 4 5 5.00   
7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร

ตัดสินใจ 
ข้อ 4 5 4 4.00   

7.4 ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง ข้อ 5 6 5 4.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมกำรประจ ำคณะปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก ำหนดครบถ้วนและมีกำร
ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดล่วงหน้ำ 



รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          147 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  2.  ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ
พัฒนำคณะ 

  3.  ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำยรวมทั้งสำมำรถ
สื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของคณะไปยังบุคลำกรในคณะ 

  4.  ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในคณะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ
แก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกร อย่ำงน้อย 2ครั้งต่อปี
กำรศึกษำ 

  5.  ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำนเพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตำมศักยภำพ 

  6.  ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

  7.  คณะกรรมกำรประจ ำคณะประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ และผู้บริหำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หำกจะประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนข้อที่ 6 นั้นต้องแสดงข้อมูลกำรบริหำรงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรตำมนิยำมศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตำมเกณฑ์ของสมศ. 

ผลการด าเนินงาน 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีคณะกรรรมกำรประจ ำคณะ และก ำหนดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ เป็นประจ ำทุกเดือน คณะกรรมกำรประจ ำคณะปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่
ก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ โดยคณะกรรมกำรประจ ำคณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด และประเมินกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบข้อบังคับท่ีก ำหนด ซึ่งผลกำรประเมินมีค่ำเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับดี (7.1-1-1) 

 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
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 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับมี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคณะโดยมีกำร
ทบทวนวิสัยทัศนและจัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนมีกำรถำยทอด
ไปสู่ผู้บริหำรและบุคลำกร เปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนร่วมวำงแผนกลยุทธ และมีกำรน ำ 
ขอมูลสำรสนเทศเปนฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน (7.1-2-1) 

 
3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำยรวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผน
และผลกำรด ำเนินงำนของคณะไปยังบุคลำกรในคณะโดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งมีคณบดีเป็นประธำนกรรมกำร (7.1-3-1) และในกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ได้
ก ำหนดรำยกำรประเมินข้อ 5.7 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที่ 2/2555 (7.1-3-2)ได้
มอบหมำยให้กรรมกำรประจ ำคณะผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2554 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2ครั้งต่อปีการศึกษา 
     ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในคณะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ในรูปของคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
และมีกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของบุคลำกรในเรื่องต่ำงๆผ่ำนระบบ AMS e-office ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ
ตำมล ำดับชั้น ตั้งแต่รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำหน่วยงำน และหัวหน้ำงำน ตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมี
กำรจัดประชุมบุคลำกร อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ  โดยในปีกำรศึกษำ 2554  มีกำรประชุมบุคลำกร3 ครั้ง 
ได้แก่ ครั้งที่ 1 โครงกำรงำนวันสถำปนำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2554  (7.1-4-1) 
ครั้งที่ 2  โครงกำรสัมมนำบุคลำกร เมื่อวันที่ 17-18 กันยำยน 2554 ณ โรงแรมโกลเดนท์ บีช อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี  
ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรบรรยำย เรื่อง “แนวทำงกำรก ำหนดยุทธศำสตร์คณะฯ” โดย ดร.ธนำวิชญ์ จินดำประดิษฐ์(7.1-
4-2)ครั้งที่ 3 โครงกำรเปิดอำคำรกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ภำคพิเศษ (กิจกรรมอธิกำรบดีพบบุคลำกร) เมื่อวันที่ 4 
พฤษภำคม2555(7.1-4-3) 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
 ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำนเพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตำมศักยภำพโดยมีกำรจัดสัมมนำ อบรม ศึกษำดูงำน ทั้งในระดับคณะและหน่วยงำนภำยในเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำผู้ร่วมงำนให้มีศักยภำพสูงขึ้น (7.1-5-1) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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    ส ำนักงำนเลขำนุกำร มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  10 ด้ำน ดังนี้  
1.1 หลักประสิทธิผล คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรบริหำรงำนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรและแผนกลยุทธ์ (7.1-6.1) 
1.2 หลักประสิทธิภาพ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนให้เกิด

ประสิทธิภำพ ได้แก่ AMS e-Office เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้ำนกำรรับส่งเอกสำรโดยรวมของคณะฯ 
โปรแกรม Accellent ระบบ GL  เพ่ือพัฒนำกำรเก็บข้อมูลด้ำนบัญชีให้มีฐำนข้อมูลที่สำมำรถตรวจสอบและเพ่ิม
คุณภำพของงำน (7.1-6-2)กำรเช่ำเครื่องใช้ส ำนักงำนแทนกำรจัดซื้อ อำทิ  เครื่องถ่ำยเอกสำร  เครื่องพิมพ์ส ำเนำ
ดิจิตอล  เครื่องเรียงเอกสำร เป็นต้น เพ่ือประหยัดค่ำใช้จ่ำย เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน มีอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำนที่
มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรกำรซ่อมบ ำรุง 

1.3 หลักการตอบสนอง คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน
และบริกำรวิชำกำร ที่สร้ำงควำมเชื่อม่ัน ตอบสนองควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร (7.1-6-3) 

1.4 หลักภาระรับผิดชอบ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
กำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เพ่ือสนองต่อควำมคำดหวังของสำธำรณะ ได้แก่ก ำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง เพ่ือกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2554(7.1-6-4)กำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 2554(7.1-6-5) 

1.5 หลักความโปร่งใส มีกระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยบุคลำกรสำมำรถรู้ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม
หรือกระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูลประชำสัมพันธ์ให้ ทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของคณะ      
(7.1-6-6) 

1.6 หลักการมีส่วนร่วม คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำง ๆ (7.1-6-7)  รวมทั้งให้บุคคลผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโอกำส ได้เข้ำร่วมรับรู้ เรียนรู้ 
ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำและควำมคิดเห็น (7.1-6-8)  และประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำร
บริกำร (7.1-6-9)    

1.7 หลักกระจายอ านาจ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ภำยในคณะเพ่ิมขึ้น จำกเดิม 3 สำยวิชำ เป็น 10 สำยวิชำ มีกำรกระจำยอ ำนำจให้กับหัวหน้ำสำยวิชำ ซึ่งมีหน้ำที่
รับผิดชอบเทียบเท่ำหัวหน้ำภำควิชำ แต่ละสำยวิชำจะมีผู้ประสำนงำนสำขำ รับผิดชอบจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สำขำวิชำ นอกจำกนี้ ในส่วนของคณบดี จะมีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ต่ำงๆของคณะ และมีกำรบริหำรงำนในรูปของคณะกรรมกำร (7.1-6-10) 

1.8 หลักนิติธรรม มีกำรบริหำรงำนโดยยึดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนอย่ำงเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ เช่น 

1.8.1 กำรสรรหำบุคลำกร ได้ปฏิบัติตำมค ำสั่งของมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินกำรรับสมัคร 
และคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร (7.1-6-11) 

1.8.2 กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงพัสดุ ได้ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุฯ 
รวมทั้งปฏิบัติกำรตำมค ำสั่งของมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งครัด(7.1-6-12) 
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1.8.3 ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ได้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ประกำศ 
และเกณฑ์ที่เก่ียวกับแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเปิดโอกำสให้บุคลำกรสำมำรถทรำบรำยละเอียด
ในกำรพิจำรณำผลกำรพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ โดยค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(7.1-6-13) 

1.9 หลักความเสมอภาค คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ปฏิบัติกับผู้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
โดยไม่มีกำรแบ่งแยกเพศ อำยุ ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ ศำสนำ ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม เช่นกำรรับนิสิตใน
รูปแบบต่ำงๆ กำรปฏิบัติต่อบุคลำกรทุกระดับ เป็นต้น (7.1-6-14)  

1.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ก ำหนดจัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะเป็นประจ ำทุกเดือน โดยมีกำรบรรจุวำระในเรื่องต่ำงๆ เช่น วำระเพ่ือพิจำรณำ วำระแจ้งเพ่ือทรำบ โดยกำร
พิจำรณำอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ในแต่ละครั้ง กำรพิจำรณำขอควำมเห็นชอบจะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
เกินกึ่งหนึ่ง และใช้เสียงข้ำงมำกเป็นหลัก (7.1-6-15)และหำกเป็นกำรด ำเนินกำรที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้อง ก็
จะมีกำรประชุม ปรึกษำหำรือและสรุปควำมคิดเห็น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  

7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนจะเป็นผู้พิจำรณำประเมินและสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวมของคณะ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้บริหำร
น ำไปปรับปรุงกำรบริหำรงำน ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2554 มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกล
ยุทธ์ ในปีงบประมำณ 2554 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2555 วำระที่ 4.9 
และ 4.22 ซึ่งที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ ำนวน 4 ข้อ ซึ่งคณบดีได้มอบหมำยให้ผู้ เกี่ยวข้องไป
ด ำเนินกำรต่อไป (7.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ คณะกรรมกำรฯเห็นว่ำ คณะฯไม่มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 6 ผู้บริหำร
บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกณฑ์มำตรฐำนข้อ
ที่ 7 คณะกรรมกำรประจ ำคณะประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร
บริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที่ 4/2555 
7.1-2-1 แผนพัฒนำ 2554-2557 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
7.1-3-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
7.1-3-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที่ 2/2555 
7.1-4-1 โครงกำรงำนวันสถำปนำคณะ 
7.1-4-2 โครงกำรสัมมนำบุคลำกร 
7.1-4-3 โครงกำรเปิดอำคำรกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ภำคพิเศษ (กิจกรรมอธิกำรบดีพบบุคลำกร) 
7.1-5-1 สรุปผลกำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “พัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย

(R2R)” ระหว่ำงวันที่ 28 - 29  กันยำยน  2554 
7.1-5-2 โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร  
7.1-6-1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรและแผนกลยุทธ์ 
7.1-6-2 ดูโปรแกรม AMS e-Office และโปรแกรม Accellent และอุปกรณ์จำกสถำนที่จริง 
7.1-6-3 ตัวอย่ำงโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
7.1-6-4 รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
7.1-6-5 รำยงำนแผน-ผล 
7.1-6-6 เว็บไซต์คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/ 
7.1-6-7 ระบบ AMS e-Office 
7.1-6-8 กระดำนถำม-ตอบ  เว็บไซต์คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  

http://www.flas.kps.ku.ac.th/forum/ 

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/
http://www.flas.kps.ku.ac.th/forum/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-6-9 แบบประเมินควำมพึงพอใจของแต่ละงำน (3.1-6-6/4) 
7.1-6-10 SAR บทที่ 1 หัวข้อที่ 1.6, 1.7 
7.1-6-11 ขั้นตอนกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร  
7.1-6-12 ขั้นตอนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
7.1-6-13 แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
7.1-6-14 ฐำนข้อมูลนิสิต,ฐำนข้อมูลบุคลำกร 
7.1-6-15 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  บนเว็บไซต์

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas 
7.1-7-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  ครั้งที่  5/2555 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 

  2.  ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำร
วิจัยอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ1 

  3.  มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

  4.  มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3Areport-2555&catid=10%3Areport&Itemid=14
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เรียนรู้อื่นๆท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็น
ลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่
เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้  โดยสำยวิชำศิลปศำสตร์ ก ำหนด
ประเด็นควำมรู้ เรื่อง “สอนอย่ำงไรให้ได้วิจัย” โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำบริหำรธุรกิจและเศรษศำสตร์  ก ำหนด
ประเด็นควำมรู้ เรื่อง “กำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน” ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
และด้ำนกำรวิจัย (7.2-1-1) โดยมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของคณำจำรย์ในด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบำนของคณะฯ และมหำวิทยำลัยฯ ในกำรมุ่งสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยวิจัย (7.2-1-2) 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนคือ อำจำรย์ประจ ำ โดยในส่วนของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรนั้น 
สนับสนุนให้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ที่ส ำนักงำนเลขำนุกำรจัด เช่น โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนคลัง
และพัสดุ(7.2-2-1)โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสมรรถนะและพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรให้แก่บุคลำกร ระหว่ำงวันที่ 
7-8 กันยำยน 2554 (7.2-2-2) และโครงกำรอบรมกำรกำรใช้ระบบสำรสนเทศให้เป็นประโยชน์ “กำรสร้ำงแบบ
ประเมินคุณภำพอัตโนมัติบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต” (7.2-2-3) 
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคคลกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยกำรเรียนเชิญวิทยำกรภำยนอกจำกคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ตรง(tacit knowledge)  ในเรื่องกำรวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน (7.2-3-1 และ 7.2-3-2)  มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
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รายละเอียด วัน/เวลา/สถานที่ 

เสวนำครั้งที่ 1 
เรื่อง นวัตกรรมกำรเรียนรู้ 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวำคม 2554 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1-104  
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 2 
เรื่อง กำรวิจัยในชั้นเรียน 

วันศุกร์ที่ 23 ธันวำคม 2554 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1-104  
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 3 
เรื่อง กำรวิพำกษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรก ำหนด
ข้อเสนอกำรวิจัยในชั้นเรียน 

วันศุกร์ที่ 13 มกรำคม  2555 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1-104  
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 4 
เรื่อง กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้และเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วันศุกร์ที่ 27 มกรำคม  2555 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1-104  
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 5  
เรื่อง กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินกำรวิจัยในชั้น
เรียน ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2555 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1-104  
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 6  
เรื่อง กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินกำรวิจัยในชั้น
เรียน ปัญหำ อุปสรรค และกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัย 

วันศุกร์ที่ 2 มีนำคม 2555 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1-104  
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

 

 และในส่วนของส ำนักงำนเลขำนุกำร จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อ 1 โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ตรง (Tacit knowledge) และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำย กำรจัดโครงกำรเป็นโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จึงมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงวิทยำกร และ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จึงนับเป็นกำรเผยแพร่สู่กลุ่มเป้ำหมำยโดยตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร (7.2-3-3) 
นอกจำกนี้โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำฟิสิกส์ จัดโครงกำรสัมมนำบุคลำกรประจ ำปี โดยเชิญหัวหน้ำงำนคลังและพัสดุ 
และหัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือให้ควำมรู้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ โ ดยก ำหนด
วัตถุประสงค์ของโครงกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเงินและงบประมำณถ่ำยทอดให้บุคลำกรใน
สังกัดสำยวิชำฟิสิกส์ มีควำมเข้ำใจตรงกัน และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังและพัสดุ และด้ำนแผนงบประมำณได้
อย่ำงถูกต้อง       

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
(explicit knowledge) 
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   คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำบริหำรธรุกิจและศรษฐศำสตร์ มีกำร
รวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (7.2-4-1) และบนเว็บไซต์
ของโครงกำรฯ (7.2-4-2) เพ่ือให้บุคลำกรของโครงกำรฯ และบุคคลภำยนอกที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ดังกล่ำวได้
อย่ำงสะดวกมำกยิ่งขึ้น 

 ในส่วนของส ำนักงำนเลขำนุกำร มีกำรกระตุ้น และสนับสนุนให้บุคลำกรรวบรวมควำมรู้ และจัดท ำคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลำกรที่มำรับบริกำรทรำบ (7.2-4-3) ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลำกรที่ได้รับควำมรู้
จำกกำรอบรม สัมมนำ เผยแพร่ควำมรู้ เอกสำรที่ได้รับ หรือสรุปข้อมูลเผยแพร่ให้บุคลำกรได้รับทรำบ และมีกำร
จัดท ำโครงกำรต่อเนื่องในลักษณะของกำรฝึกอบรม อำทิ งำนคลังและพัสดุ ได้เข้ำรับกำรอบรม ควำมรู้เรื่องกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง จัดโดยกรมบัญชีกลำง จึงเรียนเชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้กับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
และรวบรวมเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ใช้ประโยชน์ (7.2-4-4)  

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 จำกกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ เรื่อง กำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ของโครงกำร

จัดตั้งสำยวิชำบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์และมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ดังกล่ำวท ำให้อำจำรย์ประจ ำ

โครงกำรฯ สำมำรถพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยในชั้นเรียน (Proposal) ได้  (7.2-5-1)และน ำไปสู่กำรท ำวิจัยในชั้น

เรียน จ ำนวน 2 เรื่อง คือ (1) กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ เรื่องส่วนประสมทำงกำรตลำด (4P’s) ของนิสิตในรำยวิชำ

หลักกำรตลำดที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus (2) กำรใช้เทคนิคสะท้อนควำมคิดและฝังมโนภำพเพ่ือ

เสริมสร้ำงทัศนคติและพฤติกรรมในกำรด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส ำหรับนิสิตในรำยวิชำธุรกิจและควำม

รับผิดชอบต่อสังคม (7.2-5-2) 

 ส ำนักงำนเลขำนุกำร มีกำรรวบรวมควำมรู้ ปัญหำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ มำจัดท ำงำนวิจัย
สถำบัน (R2R) และวิเครำะห์ข้อมูลจัดท ำเป็นรำยงำนและน ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล จึงนับเป็นกำรรำยงำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงำนในกำร
ประชุมวิชำกำร ซึ่งมีกำรเผยแพร่เอกสำรงำนวิจัย จึงเป็นกำรเรียนรู้ และสำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
ปรับปรุงงำนได้จริง และเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและวิธีปฏิบัติ (7.2-5-3)   นอกจำกนี้จำกโครงกำรฝึกอบรม
ตำมผลกำรด ำเนินงำนข้อ 4 ผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำมำประยุกต์ใช้กับงำนที่
ปฏิบัติได้จริง (7.2-5-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร  มีกำรด ำเนินกำร  มีกำรด ำเนินกำร  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-1-1 รำยงำนกำรประเมินตนเอง ของสำยวิชำศิลปศำสตร์ และ โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำบริหำรธุรกิจ

และเศรษฐศำสตร์ 
7.2-1-2 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) เรื่อง กำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
7.2-2-1 แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 2 หลักสูตร 

1. กำรบริหำรงำนพัสดุให้มีประสิทธิภำพส ำหรับส่วนรำชกำร 
2. แนวทำงแก้ไขปัญหำพัสดุส ำหรับส่วนรำชกำร 

7.2-3-1 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)  
เรื่อง กำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

7.2-3-2 ภำพกิจกรรมกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management) เรื่อง กำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

7.2-3-3 โครงกำรสัมมนำบุคลำกรโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำฟิสิกส์ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2555 
วันที่ 9 มกรำคม พ.ศ.2555 

7.2-4-1 แฟ้มเอกสำรกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7.2-4-2 เว็บไซต์ของโครงกำรฯhttp://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/ 
7.2-4-3 คู่มือกำรปฏิบัติงำน ของงำนคลังและพัสดุ  
7.2-4-4 เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมด้ำนงำนพัสดุ  
7.2-5-1  ข้อเสนอโครงกำรวิจัยในชั้นเรียน (Proposal) 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-5-2 รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 

1. กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประสมทำงกำรตลำด (4P’s) ของนิสิตในรำยวิชำ

หลักกำรตลำดที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL- Plus  

2. กำรใช้เทคนิคสะท้อนควำมคิดและผังมโนภำพเพ่ือเสริมทัษนคติและพฤติกรรมในกำร

ด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส ำหรับนิสิตในรำยวิชำธุรกิจและควำม

รับผิดชอบต่อสังคม 

7.2-5-3  บทคัดย่อจำกงำนวิจัย (R2R)  ด้ำนกำรเงินและพัสดุ  
7.2-5-4 สรุปกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำรอบรมฯ (3.2-2-1) มำปรับใช้กับงำนจริง 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะโดยอย่ำงน้อยต้อง
ครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัยกำรบริหำรจัดกำรและกำรเงินและสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

  3.  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 

  4.  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 

  5.  มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีก ำหนด 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 2554 – 2557 โดยในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
พัฒนำระบบบริกำรจัดกำรเชิงรุกเพ่ือรับกำรเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรงำนเชิงรุก โดยมีโครงกำรที่รองรับกลยุทธ์ดังกล่ำว คือ โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจ โดยมีตัวชี้วัด คือจ ำนวนฐำนข้อมูลที่พัฒนำ (7.3-1-1) 
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีระบบสำรสนเทศครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำร
บริหำรจัดกำร และกำรเงิน สำมำรถน ำไปใช้งำนตำมพันธกิจของคณะฯ เพ่ือกำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจ โดย
ระบบสำรสนเทศดังกล่ำวรวมถึงระบบสำรสนเทศที่มหำวิทยำลัยฯ ด ำเนินกำร เช่น ฐำนข้อมูลงำนวิจัย ระบบบัญชี  
3 มิติ  และระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร และในส่วนของคณะฯ มีกำรใช้ระบบสำรบรรณ AMS  e-Office  กำรใช้ระบบ
บัญชี GL เป็นต้น และมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของคณะเองแล้วเสร็จจ ำนวน 3 ฐำนได้แก่ ฐำนข้อมูลบุคลำกร 
ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ และฐำนข้อมูลเพ่ือกำรวิจัย (7.3-2-1) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 โดยส ำนักงำนเลขำนุกำร มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรบรรณ AMS e-Office  ปี
กำรศึกษำ 2554 เพ่ือน ำผลไปปรับปรุงในปีกำรศึกษำ 2555 (7.3-3-1) 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
   คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรส่งข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ

เครือข่ำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (CHE QA Online) (7.3-5-1) เพ่ือรับกำรประเมินจำก
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์   

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้าหมาย 2555 
7.3 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 แผนพัฒนำ2554– 2557คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน (เล่มสีฟ้ำ) 

7.3-2-1 ระบบสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
http://www.flas.ku.ac.th/newflas/it_related.htmlประกอบด้วย 

 ระบบบัญชีสำมมิติ 
 ระบบภำระงำนอำจำรย์ 
 ระบบฐำนข้อมูลพัฒนำวิชำกำร 
 ระบบกำรลงทะเบียน 
 ระบบลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงกำรภำคพิเศษ 
 ระบบควำมพึงพอใจนิสิตต่อ มก. 
 สำรสนเทศนิสิต 
 KU webmail  
 Transcript กิจกรรมนิสิต 

โปรแกรมระบบบัญชี GL (เครื่องที่งำนคลังและพัสดุ สนล.) 
โปรแกรมระบบสำรบรรณ AMS e-Office  
(http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login) 
ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย (http://www.flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html) 

7.3-3-1 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบ AMS e-Office 
7.3-5-1 ระบบฐำนข้อมูลด้ำนประกันคุณภำพ http://www.cheqa3.ku.ac.th/ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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


160                                                                       รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีผู้บริหำรระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

  2.  มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย3ด้ำนตำมบริบท
ของคณะตัวอย่ำงเช่น 
- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงินงบประมำณระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอำคำรสถำนที่) 
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำยกฎหมำยระเบียบข้อบังคับ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนเช่นควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตรกำรบริหำร

งำนวิจัยระบบงำนระบบประกันคุณภำพ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำลโดยเฉพำะจรรยำบรรณของอำจำรย์

และบุคลำกร 
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
- อ่ืนๆ ตำมบริบทของคณะ 

  3.  มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
ในข้อ2 

  4.  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและด ำเนินกำรตำมแผน 

  5.  มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะเพ่ือพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ1ครั้ง 

  6.  มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผน
หรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
โดยมีคณบดีเป็นประธำนกรรมกำรรองคณบดีที่รับผิดชอบในแต่ละด้ำนตำมพันธกิจหลักของคณะและหัวหน้ำ
หน่วยงำนเปน็กรรมกำรหัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบริหำรควำม
เสี่ยงภำยในคณะให้สอดคล้องกับนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และมี
กำรแต่งตั้งอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนกำรเงินและพัสดุ โดยมีรอง
คณบดีฝ่ำยบริหำรเป็นประธำน ด้ำนกำรบริหำร โดยมีคณบดีเป็นประธำน ด้ำนกำรผลิต โดยมีรองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรเป็นประธำน และด้ำนอ่ืนๆ โดยมีรองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพเป็นประธำน ด ำเนินกำร
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วิเครำะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยเสี่ยง ในด้ำนนั้นๆ เสนอมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของคณะ (7.4-1-1 ค ำสั่งแต่งตั้ง) 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ
คณะ 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เพ่ือด ำเนินกำรวิเครำะห์และระบุควำม
เสี่ยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจ ำนวน 8 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนบริกำรวิชำกำร ด้ำน
บริหำรจัดกำร ด้ำนบุคคล ด้ำนกำรเงิน ด้ำนพัสดุ และด้ำนสำรสนเทศ (7.4-2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อ 2 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญควำมเสี่ยงเพื่อจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของคณะฯ (7.4-3-1) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 

    มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและด ำเนินกำรตำมแผน คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้(7.4-4-1) 

5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ และน ำส่งรำยงำนให้มหำวิทยำลัยฯ ปีละ1ครั้ง(7.4-5-1) 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 ค ำสั่งแต่งตั้งที่ 217-221/2552 
7.4-2-1 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
7.4-3-1 แผนบริหำรควำมเสี่ยง  
7.4-3-2 บันทึกช่วยจ ำ เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2555 
7.4-4-1 แผนบริหำรควำมเสี่ยง ตำมแบบฟอร์ม  R-ERM.F1 R-ERM.F2 
7.4-5-1 แผนบริหำรควำมเสี่ยงคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและ
งบประมำณ ดังนี้ 



รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          163 

 คณะมีแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งต่ำงๆ ที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะ ให้ด ำเนินกำรได้ มีกำรวิ
เครำะรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ของกำรด ำเนินกำร ทั้งจำกงบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณรำยได้อ่ืนๆ ที่คณะได้รับ มี
กำรจัดสรรงบประมำณ และกำรกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ ครบทุกพันธกิจ มีกำรตรวจสอบกำร
ใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของคณะได้  

 ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณจ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.9 

ตำรำงที ่2.9 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบ่งชี ้
หน่วย 

 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ         4.00   

8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ ข้อ 6 7 6 4.00   

 

ตวับ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงินหลักเกณฑ์กำรจัดสรรและกำรวำงแผนกำรใช้เงิน
อย่ำงมีประสิทธิภำพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำคณะและ
บุคลำกร 

  4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอย่ำง
น้อยปีละ 2ครั้ง 

  5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมมั่นคงของคณะอย่ำงต่อเนื่อง 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอกท ำหน้ำที่ตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

  7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและน ำข้อมูลจำกรำยงำน
ทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 

 
หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำงกำรเงินของ

คณะที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สำมำรถด ำเนินกำรได้แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะคณะควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์
และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับ
เวลำที่คณะใช้ในกำรด ำเนินกำรให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใดเช่นรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำงบประมำณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจำกรัฐบำลเงินทุนสะสมของหน่วยงำนเงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือศิษย์เก่ำหรือคณะจะต้องมีกำร
ระดมทุนด้วยวิธีกำรอ่ืนๆอีกเพ่ิมเติมระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ของ
คณะ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ  

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปี 2554 เพ่ือใช้เป็น
แนวทำง ในกำรจั ดท ำ แผนงบประมำณเงิ นร ำย ได้ ประจ ำปี  2 554  ให้ สอดคล้ องกับน โยบำยของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (8.1-1-1)   

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้  

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดท ำประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ และค ำขอ
เงินงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปี ตำมนโยบำยของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ซึ่งมีแหล่งเงินงบประมำณ
รำยรับจำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเป็นหลัก และมีหลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ตำมมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2554 (8.1-2-1) กำรจัดสรรเงิน
งบประมำณแผ่นดิน เฉพำะงบด ำเนินกำร เป็นไปตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ (8.1-2-2)  

  กำรจัดท ำแผนค ำของบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปี 2554 มีกำรจัดสรรงบประมำณรำยรับตำมมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ และนโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของมหำวิทยำลัย โดย
หน่วยงำนย่อยภำยในคณะฯ ด ำเนินกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยตำมประมำณกำรรำยรับในสัดส่วนร้อยละ 
85 สะสมร้อยละ 15 โดยทุกหน่วยงำนมีกำรวำงแผนกำรใช้เงินที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ค ำขอ
งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  (8.1-2-3) มีกำรแจ้งแผน
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งบประมำณให้แต่ละหน่วยงำนภำยในรับทรำบ โดยมีส ำนักงำนเลขำนุกำร เป็นหน่วยปฏิบัติ เพ่ือประสำนงำน
ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ของ
มหำวิทยำลัยฯ และกระทรวงกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด มีกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงิน ทั้งเงินงบประมำณแผ่นดินและเงิน
รำยได้ให้ทันภำยในปีงบประมำณ และให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร  
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของคณะฯ ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติกำรของคณะฯ และภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้ครบถ้วนตำม 4 พันธกิจของมหำวิทยำลัย ทั้งเงิน
งบประมำณแผ่นดิน (8.1-3-1) และเงินรำยได้ประจ ำปี (8.1-3-2) โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ก่อนน ำเสนอมหำวิทยำลัยฯ ดังนั้นจึงมีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
กำรในแต่ละภำรกิจ และกำรพัฒนำหน่วยงำน และบุคลำกร นอกจำกนี้กรณีที่มีภำรกิจ หรือแผนปฏิบัติกำรที่
ปรับเปลี่ยนในระหว่ำงปีตำมนโยบำยของหน่วยงำนภำยในคณะฯ และมหำวิทยำลัยฯ มีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรใช้
เงินรำยได้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนตำมภำรกิจและกำรพัฒนำหน่วยงำน และบุคลำกรได้ตลอดปี (8.1-3-3)    

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 

2ครั้ง 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยงำนคลังและพัสดุ มีกำรจัดเก็บทำงกำรเงินของคณะฯ โดยใช้
ระบบบัญชี 3 มิติ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ได้แก่ ระบบใบเสร็จรับเงิน ระบบเงินทดรองจ่ำย ระบบ BG 
ระบบ GFMIS  ระบบ GL และมีกำรจัดท ำรำยงำนสถำนภำพทำงกำรเงินเพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 
เป็นรำยเดือน (8.1-4-1) มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำส และรำยปีให้วิทยำเขตก ำแพงแสน และมหำวิทยำลัย 
ทรำบตำมก ำหนดเวลำ ประกอบด้วย รำยรับ รำยจ่ำย และงบดุล  (8.1-4-2) ในส่วนของโครงกำรภำคพิเศษ มีกำร
รำยงำนงบกำรเงิน ประจ ำทุกปี ตำมก ำหนดโดยผ่ำนกำรตรวจสอบและได้รับกำรรับรองจำกผู้ตรวจสอบภำยนอก 
(8.1-4-3)     

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และ
วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ เป็นประจ ำทุกเดือน(8.1-5-1)     

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระดับ ตำมค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 1640/2552 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยในของ
หน่วยงำน ระดับคณะ สถำบัน ส ำนัก  (8.1-6-1) ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย โดย
คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนกำรเงินและบัญชี กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและพัสดุ 
ปีงบประมำณ 2554 มีกำรตรวจสอบ ประเมินผล และประเมินควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอ
ผู้บริหำรตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด(8.1-6-2) และมีกำรตรวจสอบงบกำรเงินจำกผู้ตรวจสอบภำยนอกใน
ส่วนของโครงกำรภำคพิเศษ (8.1-6-3)  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ   
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ เดือนละ 1 ครั้ง ปีกำรศึกษำ 2554 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรเงินและ
แจ้งให้คณะฯ ตัดสินใจเลือกใช้ระบบเงินทดรองจ่ำย หรือเงินส ำรองจ่ำยร้อยละ 10 ส ำนักงำนเลขำนุกำร ใช้รำยงำน
สถำนภำพทำงกำรเงิน ประเมินสภำพคล่องของเงินทดรองจ่ำย และเสนอผู้บริหำรเพ่ือกำรตัดสินใจเลือกใช้ระบบเงิน
ส ำรองจ่ำยร้อยละ 10 แทน ระบบเงินทดรองจ่ำยเดิม เพ่ือให้มีสภำพคล่องในกำรบริกำรจัดกำรทำงกำรเงิน จำก
ข้อมูลรำยงำนสถำนภำพทำงกำรเงิน ซึ่งรำยงำนเป็นประจ ำเดือน ยังไม่มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินวิเครำะห์ หรือน ำ
ข้อมูลทำงกำรเงินเพ่ือไปใช้ในกำรวำงแผนในกำรตัดสินใจในกรณีอ่ืน เนื่องจำกข้อมูลที่รำยงำนเป็นกำรรำยงำน
ย้อนหลัง ทั้งนี้ในปีงบประมำณต่อไป มหำวิทยำลัยฯ ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลกำรลงบัญชีโดยจะน ำระบบ ERP มำ
ใช้เพ่ือพัฒนำระบบกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ดังนั้นฐำนข้อมูลระบบ ERP ดังกล่ำว ถ้ำประสบผลส ำเร็จ ผู้บริหำร
ระดับสูง จะสำมำรถใช้ในกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไป
ใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจได้ดียิ่งข้ึน (8.1-7.1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ : คณะกรรมกำรฯเห็นว่ำ คณะฯ ไม่มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 7 ผู้บริหำรระดับสูงมีกำร
ติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำร
ตัดสินใจ   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2554 
8.1-2-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2554 
8.1-2-2 สรุปเอกสำรกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินประจ ำปี 2554 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะฯ  ครั้งที่ 10/2553 
8.1-2-3 เอกสำรเงินรำยได้ประจ ำปี 2554 ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ 
8.1-3-1 ค ำของบประมำณแผ่นดินประจ ำปี 2554 
8.1-3-2 ค ำของบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปี 2554 
8.1-4-1 รำยงำนกำรเงินประจ ำเดือน  http://www.flas.ku.ac.th/newflas1/ 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
8.1-5-1 รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

8.1-6-1 
ค ำสั่ง มก.ที่ 1640/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน ระดับคณะ สถำบัน 
ส ำนัก 

 

 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ ดังนี้  

คณะศิ ลปศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  มี ร ะบบและกลไกกำรประกันคุณภำพตำมระบบของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มุ่งเน้นให้กำรปฏิบัติงำนของทุกภำคส่วนเป็นไปตำมวงจรคุณภำพ โดยเริ่มจำกำร
วำงแผน ด ำเนินงำนตำมแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนำปรับปรุง มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ คณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพเป็นประธำนท ำหน้ำที่บริหำรงำนประกันคุณภำพของ
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ให้เป็นไปตำมระบบและกลไกของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

http://www.flas.ku.ac.th/newflas1/
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพจ ำนวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.10 

ตำรำงที่ 2.10 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ตัวบ่งชี ้

 
 

หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา

ปีงบประมาณ,ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)   

  
ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

        4.00   

11 
ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ข้อ 7 8 
          - 4.00   

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนำกำรของคณะตั้งแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำและ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

  2.  มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของคณะ 

  3.  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  4.  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วนประกอบด้วย1) 
กำรควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่
เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และจัดส่งส ำนัก
ประกันคุณภำพตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ3) กำรน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ โดยผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

  5.  มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มี
กำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภำพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยเฉพำะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำง
มหำวิทยำลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีคณะพัฒนำขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มุ่งเน้นให้กำรปฏิบัติงำนของทุกภำคส่วนเป็นไปตำมวงจรคุณภำพ โดยมี
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (9.1-1-1) ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพเป็น
ประธำน และผู้แทนจำกหน่วยงำนภำยในคณะเป็นกรรมกำร ท ำหน้ำที่บริหำรงำนประกันคุณภำพของคณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ให้เป็นไปตำมระบบและกลไกของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำรจัดท ำเป็นแผน กำร
ปฏิบัติงำนประกันคุณภำพ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (9.1-1-2) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำร และในระดับหน่วย งำน ส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนเพ่ือด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพของหน่วยงำนด้วย 

ตำมระบบและกลไกของกำรประกันคุณภำพ ทุกหน่วยงำนภำยในคณะต้องรับกำรประเมินคุณภำพเป็น
ประจ ำทุกปีตำมรูปแบบและวิธีกำรที่คณะก ำหนด ในปีกำรศึกษำ 2554 มีหน่วยงำนภำยในคณะรับกำรประเมิน 
จ ำนวน 13 หน่วยงำน จ ำแนกเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอน 10 หน่วยงำน และหน่วยงำนสนับสนุน 
จ ำนวน 3 หน่วยงำน โดยหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอนจะรับกำรประเมินตำมรูปแบบ  9 องค์ประกอบ 
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(9.1-1-3)  และหน่วยงำนสนับสนุนจะรับกำรประเมินตำมรูปแบบ 6 องค์ประกอบ (9.1-1-4)  โดยคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ จะพิจำรณำคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เห็นว่ำเหมำะสมกับกำรประเมิน
คุณภำพระดับหน่วยงำนมำใช้ในกำรประเมิน ทั้งนี้จะคัดเลือกตัวบ่งชี้จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (ตัวบ่งชี้   
สมศ.)บำงตัว มำใช้ในกำรประเมินด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ในภำพรวมของคณะ หลังจำกนั้นจึงจัดเป็นท ำคู่มือเพ่ือให้หน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน โดยแยกเป็น 2 
เล่ม คือ 1) คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในส ำหรับสำยวิชำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
(9.1-1-5)   2) คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนคณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์(9.1-1-6)   

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ใหควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยคณบดีคณะ
ศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์เป็นผู้ก ำกับดูแล และมอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพท ำหน้ำที่บริหำรงำน
ประกันคุณภำพในภำพรวมของคณะ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยต่ำง ๆ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนใน
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก ำหนดไว้ชัดเจนในค ำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี (9.1-2-1)  มีกำรจัดสรรงบประมำณ
สนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ เพ่ือมุ่งพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยเน้น
พันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต และกำรวิจัย ตลอดจนโครงกำร/กิจกรรมตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพ(9.1-2-2) ในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมำณเงินรำยได้ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่ำ
โครงกำรนั้นตอบสนองกลยุทธ์ใดของคณะและตัวบ่งชี้ใดของกำรประเมินคุณภำพตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดไว้      
(9.1-2-3) 
 นอกจำกนี้ยังสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมด้ำนประกันคุณภำพที่มหำวิทยำลัยและวิทยำเขต
จัด เช่น โครงกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โครงกำรชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ ปีกำรศึกษำ 2554 โครงกำรประชุมปรึกษำหำรือวำงแผนจัดท ำรำยงำนประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554  และในส่วนของคณะโดยฝ่ำยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำได้มีกำรจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพ ประจ ำปี 2555เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2555 (9.1-2-4)และโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร เรื่อง “ ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ปัญหำ อุปสรรค หรือกุญแจสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร” เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2554 (9.1-2-5) 

 

 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ เ พ่ิมเติม จ ำนวน 1 ตัว โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2555 มีมติ
ให้ก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ดังนี้  
  ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนิสิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย โดยมี
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 ตำมจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 1, 2, 3, 4 และ 5 ตำมล ำดับ       
(9.1-3-1)    
 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย1) การควบคุม
ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรควบคุมมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในที่ครบถ้วน โดยมีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์เป็นฝ่ำยขับเคลื่อนให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมระบบและกลไก ประกอบด้วย 
 

1) มีกำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพโดยให้หน่วยงำนจัดท ำแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนของคณะติดตำมให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 
และรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนจัดท ำเป็น SAR เพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพ  ประมำณเดือนพฤษภำคม เป็นประจ ำ
ทุกปี คณะจะรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วย งำน จัดท ำเป็น SAR ของคณะ เพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพจำก
มหำวิทยำลัยประมำณเดือนกรกฎำคมเป็นประจ ำทุกปี (9.1-4-1) 
 
 

 2)มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
และจัดส่งส ำนักประกันคุณภำพตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Onlineโดยคณะมีกำรจัดท ำ SARเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2555 (9.1-4-2)และส่งให้คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ เมื่อวันที่ 27 
มิถุนำยน 2555 เพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพ วันที่ 4-6 กรกฎำคม 2555 (9.1-4-3) และในปีที่ผ่ำนมำ คณะได้จัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพส่งส ำนักประกันคุณภำพตำมก ำหนด (9.1-4-4) 
 

 3) มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ โดยผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะโดยหลังจำกท่ีคณะได้รับรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ จะน ำข้อมูลแจ้งต่อ
ที่ประชุมผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และมอบหมำยให้ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ปรับปรุงตำมแบบฟอร์ม สปค.01 โดยฝ่ำยประกันคุณภำพจะท ำหน้ำที่รวบรวมและจัดท ำเป็นแผนพัฒนำปรับปรุง
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ของคณะเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะให้ควำมเห็นชอบ (9.1-4-5) และจัดส่งส ำนักประกันคุณภำพต่อไป (9.1-
4-6) 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
     คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง และมีกำรติด ตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง เพ่ือรวบรวมและรำยงำนผลตำมแบบ สปค. 02 แต่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้มี
กำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ได้ โดยมีจ ำนวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด 
20 ตัว มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้ำหมำยจ ำนวน 13 ตัว คิดเป็นร้อยละ 65  และมีตัวบ่งชี้ที่มีพัฒนำกำร จ ำนวน 11 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 55 (9.1-5-1) 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9องค์ประกอบ
คุณภาพ 

    คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีระบบสำรสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในครบทั้ง 9องคประกอบคุณภำพโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจำกส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย เช่น ข้อมูลบุคลำกร 
ข้อมูลนิสิต ข้อมูลงำนวิจัย ข้อมูลงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ข้อมูลกำรเงิน และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนตัวบ่งชี้กำร
ประเมินคุณภำพ ครบทุกองค์ประกอบ (9.1-6-1) และในส่วนของคณะเองได้มีควำมพยำยำมที่จะพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลของตนเองในส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลกลำงที่ชัดเจน เช่น ศิษย์เก่ำ บุคลำกรจ ำแนกตำมหน่วยงำนภำยใน เป็น
ต้น (9.1-6-2) แตย่ังไม่สมบูรณ์เทำ่ที่ควร ต้องมีกำรพัฒนำให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิตผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

ในกำรประเมินคุณภำพหน่วยงำนภำยในคณะและประเมินคุณภำพคณะ จะมีกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกคณะ และนอกมหำวิทยำลัย เป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ และมีกำรสัมภำษณ์บุคลำกร นิสิต ศิษย์
เก่ำ ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือเสนอควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมพันธ
กิจของคณะ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรให้นิสิตประเมินกำรสอนของอำจำรย์ในระบบประเมินกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือให้อำจำรย์น ำข้อมูลมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง และในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร มีกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของนิสิตที่เรียน อำจำรย์ผู้สอนบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ำข้อมูล
มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร (9.1-7-1) นอกจำกนี้หน่วยงำนที่ให้บริกำร เช่น หน่วยอำคำรสถำนที่ ได้มีกำร
สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรฏิบัติงำนอีกด้วย(9.1-7-2) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
  



รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          173 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 3 ระดับ 
ได้แก่ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย (9.1-8-1) ระหว่ำงคณะภำยนอกมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ และระหว่ำงคณะใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (9.1-8-2) ดังนี้ 
 

1) ระหว่ำงมหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มี

ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย 8 สถำบัน ได้แก่ ศรีประทุม เกริก รำชภัฏพระนคร รำชภัฏจัทรเกษม รำชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ หอกำรค้ำไทย เซนต์จอห์น และเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2554 โดยในปี

กำรศึกษำ 2554 มีกำรจัดกิจกรรมร่วมกันคือ โครงกำรบรรยำยและกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรควำมรู้ สู่กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2555 ที่มหำวิทยำลัยศรีปทุม(9.1-8-3) 
 

2) ระหว่ำงคณะภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีควำมร่วมมือกับคณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ คณะวิทยำศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  และคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม โดยมหำวิทยำลัยบูรพำเป็นเจ้ำภำพจัด โครงกำรรู้ทันงำน
ประกันคุณภำพ 54 (9.1-8-4) 

 

3) ระหว่ำงคณะในมหำวิทยำลัย โดยคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีควำมร่วมมือกับคณะเกษตร
ก ำแพงแสนคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ คณะวิศวกรรมก ำแพงแสน คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ และคณะ
สัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน โดยคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์เป็น
เจ้ำภำพจัด โครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร เรื่อง “ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปัญหำ อุปสรรค 
หรือกุญแจสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร” (9.1-8-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9.1    7 ข้อ   7 ข้อ  4 คะแนน  4 คะแนน   7 ข้อ    บรรล ุ 8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

9 ข้อ 
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  9.1 7 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 
 หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  
9.1-1-2 แผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
9.1-1-3 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในส ำหรับคณะวิชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

9.1-1-4 
 

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

 

9.1-1-5 
 

9.1-1-6 

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับสำยวิชำคณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ 
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนคณะศิลปศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ 

9.1-2-1 ค ำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี 
9.1-2-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำร คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 

3/2555 
9.1-2-3 แบบฟอร์มโครงกำรเพ่ือของบประมำณเงินรำยได้ 
9.1-2-4 สรุปสำระส ำคัญ กำรประชุมแลก เปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพ ประจ ำปี 2555 

 

9.1-2-5 
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร เรื่อง “ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ปัญหำ อุปสรรค หรือกุญแจ สู่ควำมส ำเร็จขององค์กร” 

9.1-3-1 
 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์   
ครั้งที่ 2/2555 

9.1-4-1 SAR หน่วยงำนภำยใน และ SAR คณะ 
9.1-4-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที่ 8/2554 
9.1-4-3 บันทึกข้อควำมส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)ปีกำรศึกษำ 2554 
9.1-4-4 บันทึกข้อควำมส่งรำยงำนกำรประเมินคุณภำพให้ส ำนักประกันคุณภำพ  
9.1-4-5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที ่10/2554 
9.1-4-6 บันทึกข้อควำมส่งแผนพัฒนำปรับปรุง จำกกำรประเมินรอบที่ผ่ำนมำ 
9.1-5-1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
9.1-6-1 เว็บไซต์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
9.1-6-2 เว็บไซต์คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
9.1-7-1 รำยงำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
9.1-7-2 รำยงำนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนต่ำง ๆ  
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 หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเครือข่ำย ระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
9.1-8-2 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเครือข่ำยระหว่ำงคณะ 
9.1-8-3 โครงกำรบรรยำยและกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรควำมรู้ สู่กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
9.1-8-4 ก ำหนดกำรรู้ทันประกันคุณภำพ 54 
9.1-8-5 โครงกำร/ก ำหนดกำร ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปัญหำ อุปสรรค หรือกุญแจสู่ควำมส ำเร็จของ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 
เป้าหมาย  5 โครงกำร/กิจกรรม 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

โครงกำรที่พัฒนำให้นิสิตมีส ำนึกดี 3 
โครงกำรที่พัฒนำให้นิสิตมีควำมมุ่งม่ัน 3 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 โครงกำร/กิจกรรม 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 โครงกำร/กิจกรรม 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 โครงกำร/กิจกรรม 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 โครงกำร/กิจกรรม 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 โครงกำร/กิจกรรม 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
โครงกำรที่พัฒนำให้นิสิตมีส ำนึกดี 3 
โครงกำรที่พัฒนำให้นิสิตมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 3 
โครงกำรที่พัฒนำให้นิสิตมีควำมสำมัคคี 9 

รวม 18 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 2554 การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2555 

9.2 16 โครงกำร/กิจกรรม 5 คะแนน 5  โครงกำร/กิจกรรม บรรลุ N/A 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 2554 การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2555 

9.2 16 โครงกำร/กิจกรรม 5 คะแนน 5  โครงกำร/กิจกรรม บรรลุ N/A 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.2-1 รำยงำนแผน - ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ได้ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ 
สมศ. จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่  เนื่องจำกไม่มีผู้จบกำรศึกษำ) โดยมีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.76 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี 
 ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รำยละเอียดสรุปได้ดังตำรำงที่ 2.11   
ตารางท่ี 2.11  สรุปผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2554 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน   3.76
48.89

13
=  ดี 

ด้านคุณภาพบัณฑิต   4.61
13.85

3
=  ดีมาก 

1. บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 
1 ปี 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
98.15 

4.91 ดีมำก 

2. คุณภำพของบัณฑิตปรญิญำตรี โท และเอก ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

3.51 
ร้อยละ 
3.94 

3.94 ** ด ี

3. ผลงำนของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดบัปริญญำโทที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

18 25 5.00 ดีมำก 

4. ผลงำนของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดบัปริญญำเอกท่ีไดร้ับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ไม่ประเมินเนื่องจำกไมม่ีผู้จบกำรศึกษำ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
1.63

4.88

3
=  ปรับปรุง 

5. งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 
20 

วิทย์ฯ 63.61 
3.95 ด ี

สังคมฯ 5.8 
6. งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 

2 
2.03 0.51 

ต้องปรับปรุง
เรงด่วน 

7. ผลงำนวิชำกำรทีไ่ด้รับกำรรับรองคุณภำพ ร้อยละ 
8 

0.85 0.42 
ต้องปรับปรุง

เรงด่วน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
5.00

10

2
=  ดีมาก 

8. ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนและกำรวิจยั 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 100 5.00 ดีมำก 

9. ผลกำรเรยีนรู้และเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภำยนอก 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ดีมำก 
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ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2554 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   4.5
9

2
=  ดี 

10. กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ด ี
11. กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ดีมำก 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

3.34
6.68

2
=  พอใช้ 

12. กำรปฏิบัตติำมบทบำทหนำ้ที่ของสภำสถำบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชำ 
13. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำบัน 3.60 3.49 3.49 พอใช้ 
14. กำรพัฒนำคณำจำรย ์ 3.70 3.92 3.26 พอใช้ 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

4.35
4.35

1
=  ดี 

15. ผลประเมินกำรประกันคณุภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 3.70 4.35 4.35 * ด ี

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์   
2.31

6.94

3
=  ต้องปรับปรุง 

16.1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ ์ 2 ข้อ 2 ข้อ    2.00 ** ต้องปรับปรุง 

16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน 3.90 3.94 3.94 ด ี
17. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นอัต
ลักษณ์ของสถำบัน 

2 ข้อ 1 ข้อ 1.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม   
5.00

10

2
=  ดีมาก 

18.1 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 2 ข้อ 4 ข้อ 5.00 ดมีำก 
18.2 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2 2 ข้อ 4 ข้อ 5.00 ดีมำก 

หมายเหตุ * เป็นผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. (24 ตัวบ่งชี้) 
   ** เป็นผลกำรประเมินเฉพำะระดับปริญญำตรี 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2554 สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

ผลการด าเนินงาน(ใช้ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
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2553 2554 รวม 2 ปี 
1 จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ 248 366 614 
2 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 254 399 653 
3 จ ำนวนบัณฑิตทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบ

อำชีพอิสระ 
185 319 504 

4 จ ำนวนบัณฑิตที่ศึกษำต่อ 38 36 74 
5 จ ำนวนบัณฑิตที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 5 5 10 
6 จ ำนวนบัณฑิตทีไ่ด้รับกำรเกณฑท์หำร ลำ

อุปสมบท 
0 0 0 

7 จ ำนวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งำนท ำ 20 19 39 
8 จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในรอบปี

นั้นที่ตอบแบบส ำรวจ (ไม่นบัรวมผู้ที่มีงำน
ท ำก่อนเข้ำศึกษำ ผู้ศึกษำต่อ และลำ
อุปสมบท) 

205 325 530 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระภำยใน 1 ป ี

90.24 98.15 95.09 

10 คะแนนทีไ่ด ้
5

90.24

100
ด  = 4.51 5

98.15

100
ด  = 4.91 5

95.09

100
ด = 4.75 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

1 
185 ร้อยละ

90.24 
319 ร้อยละ

98.15 
504 ร้อยละ 

95.09 
4.51

คะแนน 
4.92

คะแนน 
4.75 

คะแนน 
ร้อยละ 

80 
บรรล ุ

ร้อยละ 
82 205 325 530 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
1 185 ร้อยละ 319 ร้อยละ 504 ร้อยละ 4.51 4.92 4.75 ร้อยละ บรรล ุ ร้อยละ 
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205 90.24 325 98.15 530 95.09 คะแนน คะแนน คะแนน 80 82 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1-1 กำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
1-2 กำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่ำเฉลี่ย 3.51 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ2554 

ผลการด าเนินงาน(ใช้ข้อมูลจำกกองแผนงำน และบัณฑิตวิทยำลัย) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 398 399 
2 - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (คน)  
44 59 

3 - ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อบัณฑติตำมกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.86 3.94 

4 - จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมินควำมพงึพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตร ี

44 59 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปรญิญำตร ี

N/A 32.60 

6 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

7 - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (คน)  

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

8 - ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อบัณฑติตำมกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
9 - จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมินควำมพงึพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท 

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปรญิญำโท 

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

11 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

12 - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (คน) 

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

13 - ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อบัณฑติตำมกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

14 - จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมินควำมพงึพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก 

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปรญิญำเอก 

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

N/A รอผลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

17 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด N/A 3.94 * 

หมายเหตุ * เป็นผลกำรประเมินเฉพำะระดับปริญญำตรี 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 ค่ำเฉลี่ย  
3.86 

ค่ำเฉลี่ย  
3.94 

3.86 
คะแนน 

3.94 
คะแนน 

ค่ำเฉลี่ย
3.51 

บรรลุ 
ค่ำเฉลี่ย 
3.70 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 
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2 ค่ำเฉลี่ย 
3.86 

ค่ำเฉลี่ย 
3.94 

3.86 
คะแนน 

3.94 
คะแนน 

ค่ำเฉลี่ย 
3.51 

บรรลุ 
ค่ำเฉลี่ย 
3.70 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 ข้อมูลจำกกองแผนงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 18 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 
ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 0 0 3 0.75 3 0.75 

2 
ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำร
ระดับชำติ (proceedings) 

0.50 5 2.5 13 6.5 18 9 

3 ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำน 0.75 6 4.5 5 3.75 11 8.25 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำร
ระดับนำนำชำติ (proceedings) 
หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำต ิ

4 
ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำต ิ 

1.00 0 0 0 0 0 0 

5 
งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่
ในระดับสถำบนัหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 
งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่
ในระดับชำต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 
งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่
ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 
งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่
ในระดับภูมิภำคอำเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 
งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่
ในระดับนำนำชำต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงำนทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 11 7 21 11 32 18 

11 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโท
ทั้งหมด  

45 44 89 

12 
ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
โทที่ได้รบักำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

7 11 18 

13 คะแนนที่ได ้ 5
15.56

25
ด =3.11 5

25

25
ด =5.00 5

20.22

25
ด = 4.04 

หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ ำจ ำนวนผลงำนของอำจำรย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก ำหนดร้อยละ 25 เท่ำกับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสำขำวิชำ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
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3 7 ร้อยละ
15.56 

11 ร้อยละ 
25 

18 ร้อยละ 
20.22 

3.11 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

4.04 
คะแนน 

ร้อยละ 
18 

บรรล ุ
ร้อยละ 

20 45 44 89 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
3 7 ร้อยละ 

15.56 
11 ร้อยละ 

25 
18 ร้อยละ 

20.22 
3.11 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
4.04 

คะแนน 
ร้อยละ 

18 
บรรล ุ ร้อยละ 

20 45 44 89 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1-1 แบบเก็บข้อมูลกำรผลิตบัณฑิต 6 
3-1-2 ผลงำนตีพิมพ์ของนิสิต ป.โท 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ ...(ไม่ได้ก ำหนด เนื่องจำกไม่มีนิสิตระดับปริญญำเอกท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ  
       จึงไม่ประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผลงำนท่ีมีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ/ระดับ
นำนำชำติหรือมีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

0.25 2 0.50 0 0 2 0.50 

2 ผลงำนท่ีมีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อ
ปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ. 

0.50 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

3 ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล
กำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่ำสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในประกำศ สมศ. 

0.75 0 0 1 0.75 1 0.75 

4 ผลงำนท่ีมีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจดัอันดับ
วำรสำร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่ำสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดบั
นำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏในฐำนข้อมูล
สำกล ISIหรือ Scopus 

1.00 0 0 0 0 0 0 

5 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่น
ระดับสถำบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่น
ระดับชำต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่น
ระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภำคอำเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่น
ระดับนำนำชำต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงำนท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 2 0.50 1 0.75 3 1.25 
11 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอก

ทั้งหมด  
0 0 0 

12 ผลงำนของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดบัปริญญำเอก 2 1 3 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
13 คะแนนท่ีได ้ 5

50
 = 5

50
 = 5

50
 = 

หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ ำจ ำนวนผลงำนของอำจำรย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก ำหนดร้อยละ 50 เท่ำกับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสำขำวิชำ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
4 0.50 0 0.75 0 1.25 0 0 0 0 N/A N/A N/A 

0 0 0 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
4             

   

 

 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน(ใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของ สวพ.มก.) 



188                                                                       รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผลงำนท่ีมีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสบืเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต/ิ 
ระดับนำนำชำติหรือมีกำรตีพมิพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 
TCI 

0.25 56 14.00 50 12.5 106 26.50 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 48 12.00 44 11.00 92 23.00 
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 8 2.00 6 1.50 13 3.50 

2 ผลงำนท่ีมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติทีม่ีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศ
ของ สมศ. 

0.50 0 0.00 4 2.00 4 2.00 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 0 0.00 4 2.00 4 2.00 
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำร
จัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่ำสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชื่อ
ปรำกฏอยู่ในประกำศ สมศ. 

0.75 0 0.00 3 2.25 3 2.25 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 0 0.00 1 0.75 1 0.75 
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 0.00 2 1.50 2 1.50 

4 ผลงำนท่ีมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนขอ้มูล
กำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่ำสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏในฐำนข้อมูล
สำกล ISIหรือ Scopus 

1.00 15 15.00 47 47.00 62 62.00 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 12 12.00 47 47.00 59 59.00 
 สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 3 3.00 0 0.00 3 3.00 
5 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่น

ระดับสถำบันหรือจังหวัด 
0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่น
ระดับชำต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่น
ระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภำคอำเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่น
ระดับนำนำชำต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงำนทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 71 29.00 103 63.75 174 92.75 
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 60 24.00 96 60.75 156 84.75 
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 11 5.00 8 3.00 19 8.00 

11 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวจิัยประจ ำ
ทั้งหมด 

138 147.5 285.5 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 91 95.5 186.5 
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 47 52 99 

12 งำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

29.00
100

138
ด  =21.01 63.75

100
147.5

ด = 43.22 92.75
100

285.5
ด =32.57 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
24.00

100
91

ด =26.37 60.75
100

95.5
ด = 63.61 84.75

100
186.5

ด =45.44 

สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
5

100
47
ด = 10.64 3.00

100
52

ด = 5.78 8.00
100

99
ด = 8.08 

 คะแนนที่ได ้ 5.00 3.95 4.52 
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

5
26.37

20
ด = 6.59

 
5

63.61

20
ด =15.90

 
5

45.44

20
ด =11.36

 
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

5
10.64

10
ด = 5.32

 
5

5.78

10
ด = 2.89

 
5

8.08

10
ด = 4.04

 
หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ ำจ ำนวนผลงำนของอำจำรย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  
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 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก ำหนดร้อยละเท่ำกับ 5 คะแนน จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำ ดังนี้ 
กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 20 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 10 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 
รวม 
2 ปี 

2554 2555 

5 
5

26.37

20
ด  6.59 5

63.61

20
ด  15.90 5

45.44

20
ด  11.36 

5.00 
คะแนน 

3.82 
คะแนน 

4.41 
คะแนน 

ร้อยละ 
20 

ไม่บรรล ุ
ร้อยละ 

23 
5

10.64

10
ด  5.32 5

5.78

10
ด  2.89 5

8.08

10
ด  4.04 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 
รวม 
2 ปี 

2554 2555 

5 
5

26.37

20
ด  6.59 5

63.61

20
ด  15.90 5

45.44

20
ด  11.36 

5 
คะแนน 

3.82 
คะแนน 

4.41 
คะแนน 

ร้อยละ 
20 

ไม่บรรล ุ
ร้อยละ 

23 
5

10.64

10
ด  5.32 5

5.78

10
ด  2.89 5

8.08

10
ด  4.04 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 แบบเก็บวิจัย 1 บทควำมวิจัย/ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพมิพ์ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี   6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 2 
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รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
1 งำนวิจยัที่น ำไปใชป้ระโยชน์ 5 3 8 
2 งำนสร้ำงสรรค์ทีน่ ำไปใชป้ระโยชน์ 0 0 0 
3 ผลรวมของจ ำนวนงำนวิจยัและงำน

สร้ำงสรรค์ที่น ำไปใชป้ระโยชน์ 
5 3 8 

4 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวจิัยทั้งหมด 
(นับรวมที่ศึกษำต่อ) 

138 147.5 285.5 

5 ร้อยละของงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่
น ำไปใชป้ระโยชน ์

3.62 2.03 2.80 

6 คะแนนทีไ่ด ้
5

3.62

20
ด =0.91 5

2.03

20
ด =0.51 5

2.80

20
ด = 0.70 

หมายเหตุ : งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ จะเป็นผลงำนของปีใดก็ได้ แต่ดูผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ตำมปปีฏิทินที่ระบุ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก ำหนดร้อยละ 20 เท่ำกับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสำขำวิชำ  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 5 ร้อยละ

3.62 
3 ร้อยละ

2.03 
8 ร้อยละ

2.80 
0.91 

คะแนน 
0.51 

คะแนน 
0.70 

คะแนน 
ร้อยละ 2 บรรล ุ ร้อยละ 2 

138 147.5 258.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

 เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 5 ร้อยละ 4 ร้อยละ 9 ร้อยละ 0.91 0.68 0.80 ร้อยละ 2 บรรล ุ ร้อยละ 2 
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138 3.62 148 2.70 286 3.15 คะแนน คะแนน คะแนน 

หมายเหตุ :  ผลกำรประเมินแตกต่ำงกัน เนื่องจำกคณะกรรมกำรฯให้จ ำนวนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ เพิ่ม 1 เร่ือง  
จำกเดิม 3 เร่ือง เป็น 4 เร่ือง และจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ เปลี่ยนจำก 147.5 เป็น 148 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล สวพ. 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 8 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 บทควำมวชิำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำต ิ

0.25 0 0 1 0.25 1 0.25 

2 บทควำมวชิำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

3 ต ำรำหรือหนังสือที่มีกำรประเมนิ
ผ่ำนตำมเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุทิี่
สถำนศึกษำก ำหนด 

0.75 17 12.75 0 0 0 0 

4 ต ำรำหรือหนังสือท่ีใช้ในกำรขอ
ผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำร
พิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหนง่
ทำงวิชำกำรแล้ว หรือต ำรำหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภำพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนตำมเกณฑ์
กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.00 0 0 1 1.00 18 13.75 

5 ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวชิำกำรทีไ่ด้รับ
รองคุณภำพ 

17 12.75 2 1.25 19 14.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

6 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวจิัยประจ ำ
ทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) 

138 147.5 285.5 

 
คะแนนทีไ่ด ้ 5

9.24

10
ด = 4.62 5

0.85

10
ด = 0.42 5

4.90

10
ด = 2.45 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก ำหนดร้อยละ 10 เท่ำกับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสำขำวิชำ  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
7 12.75 ร้อยละ

9.24 
1.25 ร้อยละ

0.68 
13.75 ร้อยละ

4.82 
4.62 

คะแนน 
0.34 

คะแนน 
2.41 

คะแนน 
ร้อยละ 8 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 8 

138 147.5 285.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
7 12.75 ร้อยละ

9.24 
2.00 ร้อยละ 

1.35 
14.75 ร้อยละ

5.16 
4.62 

คะแนน 
0.68 

คะแนน 
2.58 

คะแนน 
ร้อยละ 8 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 8 

138 148 286 

หมายเหตุ :  ผลกำรประเมินแตกต่ำงกันเนื่องจำก คณะกรรมกำรฯให้จ ำนวนบทควำมวิชำกำรตพีิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ   
เพิ่ม 3 เร่ือง จำกเดิม 1 เร่ือง เป็น 4 เร่ือง ซึ่งท ำให้ค่ำถ่วงน้ ำหนกัเพิ่มขึ้น จำกเดิม 0.25 เป็น 1.00 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
7-2 วำรสำรฟิสิกส์ไทย 
7-3 หนังสือชีววิทยำ 



194                                                                       รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          

 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
1 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้

พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
7 16 23 

2 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้
พัฒนำกำรวิจัย 

0 0 0 

3 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้พัฒนำ
ทั้งในส่วนของกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

0 2 2 

4 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรท้ังหมด 31 18 49 
5 ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีน ำมำใช้

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
22.58 100 46.94 

6 คะแนนที่ได้ 
5

22.58

30
ด  = 3.76 5

100

30
ด  = 5 5

46.94

30
ด  = 5 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก ำหนดร้อยละ 30 เท่ำกับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสำขำวิชำ  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 ร้อยละ 
22.58 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
46.94 

3.76
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

4.38 
คะแนน 

ร้อยละ 
20 

บรรลุ ร้อยละ  
22 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 ร้อยละ 
22.58 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
46.94 

3.76 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

4.38 
คะแนน 

ร้อยละ 
20 

บรรลุ ร้อยละ 
22 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 แบบเก็บบริกำรวชิำกำร 1  งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกท่ีมีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกท่ีมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร โดยมีกำรด ำเนินกำรทั้ง
ในระดับคณะฯ และสำยวิชำ/โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ โดยในระดับคณะฯ ได้มอบหมำยให้ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร โดยมีกำรด ำเนินกำรในหลำยลักษณะ เช่น
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โครงกำรฝึกอบรมครู ค่ำยวิทยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียน และโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน เป็นต้น ซึ่งในรอบปี
กำรศึกษำ 2554 มุ่งเน้นกำรบริกำรวิชำกำรแก่ครูและนักเรียน ในส่วนของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมควำม
เข้มแข็งแก่ชุมชนนั้น ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) ยังไม่มีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนซึ่งใน
อนำคตคำดว่ำจะมีกำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนไปในในส่วนของกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนเพ่ิมขึ้นแต่ในส่วน
ของหน่วยงำนภำยในคณะฯ พบว่ำมีกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรที่เสริมควำมเข้มแข็งของที่ชัดเจนใน 3 หน่วยงำน 
คือ 1) สำยวิชำศิลปศำสตร์ มีกำรจัดโครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 3 ภำษำ โดยกำรสอนภำษำจีนและ
ภำษำอังกฤษ ให้กับชุมชนวัดธรรมปัญญำรำมบำงม่วง และโรงเรียนบ้ำนบำงม่วง  2) โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ มีกำรจัดโครงกำรอบรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ณ ชุมชนบ้ำนหนองคันรวก อ.
ก ำแพงแสน จ.นครปฐม3) โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำสังคมศำสตร์ มีกำรจัดโครงกำรชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7-8   โดย
เป็นกิจกรรมประกอบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ 01460442 กำรพัฒนำชุมชน ซึ่งนิสิตจะน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
เรียนเนื้อหำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนโดยตรง ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวได้จัดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องทุกภำคกำรศึกษำ (9-1-1) 

โดยหลังจำกมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆแล้ว จะมีกำรประเมินผลโครงกำร เพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนในครั้งต่อไป (9-1-2) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนทั้งหมด18 โครงกำร โดยก ำหนด
ตัวบ่งชี้ของแผนงำนบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 2554(9-2-1) จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  
 1) จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  มีค่ำเป้ำหมำย
เท่ำกับ 2 โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 18 โครงกำร บรรลุเป้ำหมำย  
 2) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรท่ีเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน มีค่ำเป้ำหมำยเท่ำกับ 2 
โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 3โครงกำร บรรลุเป้ำหมำย 
 ดังนั้น มีกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปี คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 ปีกำรศึกษำ 2554 โครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 3 ภำษำ มีกำรด ำเนินงำนเข้ำสู่ปีที่ 2 อย่ำงต่อเนื่อง
ด้วยเจตจ ำนงของ 3 ฝ่ำย คือ 

1) องสรภำณอนัมพจน์ เจ้ำอำวำสวัดธรรมปัญญำรำมบำงม่วงสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำน 

และยังคงนโยบำยไม่เก็บค่ำเรียนจำกผู้เข้ำศึกษำ (9-3-1) 

2) คณะท ำงำน ประกอบด้วย บุคลำกรของสำขำวิชำภำษำจีน กลุ่มนิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษที่ ศึกษำ

ภำษำจีนเป็นวิชำโท มีควำมประสงค์ร่วมกันที่จะปฏิบัติงำนต่อไปในโครงกำร 

3) ผู้เรียนปัจจุบันจ ำนวนมำก (เกินกว่ำร้อยละ 90) ประสงค์จะศึกษำต่อจนสิ้นสุดภำคเรียนที่ 2      

รวมทั้งผู้สนใจอีกจ ำนวนหนึ่ง แสดงควำมประสงค์ที่จะเข้ำศึกษำในรุ่นต่อไป (9-3-2) 
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 วัดธรรมปัญญำรำมบำงม่วงและคณะท ำงำนในโครงกำร 3 in 1 ฯ ได้ร่วมกันสรำงกลไกเพ่ือกำรพัฒนำ

ตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอลักษณ์ของท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

(1) ปรับปรุงแก้ไขส่วนงำนที่รับผิดชอบ เช่น ทำงวัดได้เปลี่ยนสถำนที่เรียนจำกโรงเรียนบ้ำนบำงม่วง

(ประชำรังสิต) มำเป็นห้องเรียนในอำคำรใหม่ของวัด และได้จัดซื้ออุปกรณ์ทันสมัย เช่น ไมโครโฟนไร้สำยและเครื่อง

ฉำยภำพ 3 มิติ เพื่อคุณภำพกำรสอน 

 คณะผู้สอนได้พัฒนำเอกสำรประกอบกำรสอนในแต่ละภำคและปรับปรุงเนื้อหำกำรสอน ให้

เหมำะสมกับบริบทของผู้เรียน (9-4-1) นอกจำกนี้ ยังก ำหนดเกณฑ์กำรวัดผลกำรเรียน ซึ่งประกอบด้วยกำรท ำ

แบบทดสอบ กำรสอบกลำงภำค กำรสอบปลำยภำค กำรเข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

(2) ทำงวัดด ำเนินนโยบำยยกเว้นค่ำเรียน โดยก ำหนดให้ผู้เรียนวำงมัดจ ำวิชำละ 500 บำท และ

จะได้รับค่ำมัดจ ำคืนเมื่อผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ (9-4-2) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละภำคจะได้รับวุฒิบัตร 

และผู้ที่ท ำคะแนนสูงสุดจะได้รับรำงวัลจำกกองทุนมหำยำนเพ่ือกำรศึกษำ นโยบำยเหล่ำนี้ช่วยให้ผู้ด้อยโอกำส

ทำงกำรศึกษำได้รับโอกำสที่จะศึกษำภำษำต่ำงประเทศส ำคัญ 2 ภำษำ และยังกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจศึกษำอย่ำง

สม่ ำเสมอ 

(3) พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้แทนของทำงวัดร่วมประชุมกับคณะท ำงำนภำยหลังกำรสอนแต่ละสัปดำห์ 

ช่วยให้โครงกำรสำมำรถแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ได้รวดเร็วขึ้น 

(4) ทำงวัดให้ควำมร่วมมือแก่คณะท ำงำนอย่ำงดี ในกำรจัดท ำและเผยแพร่สปอตประชำสัมพันธ์

รับสมัครผู้เรียนแต่ละรุ่น 

กลไกเหล่ำนี้ท ำให้โครงกำรเป็นที่รู้จักของสำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง และในกำรด ำเนินโครงกำรก็ยัง

สำมำรถรักษำอัตลักษณ์ของคนในชุมชนซึ่งเป็นพุทธศำสนิกชนชำวไทยเชื้อสำยจีน ดังนี้ 

(1) ชำวไทยเชื้อสำนจียรุ่นหลังที่ไม่รู้ภำษำจีนสำมำรถเข้ำศึกษำภำษำจีนที่นี่ได้ ท ำให้รู้จักและ

เข้ำใจรำกเหง้ำควำมเป็นจีนของครอบครัว 

(2) โครงกำรนี้จัดขึ้นที่วัด จึงเป็นกำรดึงดูดผู้คนให้เข้ำวัดมำกขึ้น ผู้เรียนนอกจำกจะสวดมนต์ 2 

รอบในชั้นเรียนแล้ว ยังสำมำรถร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของทำงวัดได้ เช่น โครงกำรธำรน้ ำใจพระยูไล โครงกำรบวชเณร

ภำคฤดูร้อน โครงกำรไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

(3) แม้ว่ำโครงกำรจะสอนภำษำจีนกลำงและภำษำอังกฤษ แต่ดครงกำรก็ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้

ภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง เช่น กำรออกเสียงในค ำต่ำงๆ ดังเช่น ค ำแนะน ำโครงกำรในสปอตประชำสัมพันธ์ที่ ว่ำ “มำ

เรียนภำษำจีนกลำงและภำษำอังกฤษอย่ำงมีระบบ ในแนวบูรณำกำรกับภำษำไทยกันค่ะ นอกจำกจะท ำให้มีควำมรู้
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และสำมำรถใช้ภำษำจีนกลำงและภำษำอังกฤษได้แล้ว ภำษำไทยก็ยังใช้ได้อย่ำงถูกต้องอีกด้วยค่ะ” (ซีดีหมำยเลข 

5.2/5-6)  

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 โครงกำร 3 in 1 ฯ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม ท ำให้ชุมชนและองค์กรเข้มแข็งใน

แบบประเมินโครงกำร ผู้เรียนและคณะท ำงำนได้ชี้ถึงคุณค่ำของโครง 3 in 1 ฯ ต่อสังคม ดังนี้ (9-5-1) 

1. ในฐำนะของผู้เรียน  

1.1 ได้รับควำมรู้ด้ำนภำษำจีนและภำษำอังกฤษซึ่งมีประโยชน์ต่อไปนี้ 

- น ำไปใช้สื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 

- น ำไปใช้ประกอบอำชีพ เช่น ด ำเนินธุรกิจกับชำวจีน ขยำยฐำนตลำดให้กว้ำงข้ึน 

- น ำไปใช้ศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำในประเทศ และศึกษำต่อต่ำงประเทศ 

- ช่วยให้ศึกษำภำษำจีนและภำษำอังกฤษท่ีโรงเรียนได้เข้ำใจดีขึ้น 

- น ำไปถ่ำยทอดต่อให้ผู้อื่น เช่น บุคคลอื่นในครอบครัว 

- ช่วยยกระดับควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศของตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรยกระดับ

มำตรฐำนควำมรู้ด้ำนนี้ของคนไทย 

  1.2 ได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  1.3 ได้ประสบกำรณ์ชีวิตจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนใหม่ ท ำให้เปิดโลกทัศน์ของตนให้กว้ำงขึ้น 
  1.4 ได้ฝึกฝนและพัฒนำสมองในวัยสูงอำยุ 
 2. ในฐำนะของคณะท ำงำน 
  2.1 คุณค่ำต่อส่วนรวม 
  - ได้ท ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เป็นกำรสร้ำงควำมดีด้วยกำรอุทิศตนเพื่อสังคม 
  - ได้ท ำงำนถวำยพระพุทธศำสนำ 
 2.2 คุณค่ำต่อตนเอง 
  - ท ำให้เป็นผู้มีจิตเมตตำ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ได้สร้ำงบุญที่ยิ่งใหญ่ 
  - ได้ใช้ควำมรู้ที่เรียนมำถ่ำยทอดให้แก่ผู้อื่น 
  - ได้ฝึกฝนและพัฒนำทักษะกำรสอนภำษำจีนและภำษำอังกฤษ 
  - ได้เรียนรู้ระบบกำรท ำงำน 
  - ได้ประสบกำรณ์ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
  - สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะกำรท ำงำนจำกโครงกำรไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนใน
อนำคต 
 3. ในฐำนะของวัด 
  3.1 โครงกำรมีส่วนพัฒนำวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำกำรส ำคัญทำงโลก 
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  3.2 โครงกำรช่วยให้ผู้คนสนใจเข้ำวัดมำกขึ้น เพ่ือพัฒนำวิชำกำรทำงโลก และผลสืบเนื่องก็คือผู้คน
เหล่ำนี้ได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำของทำงวัดมำกขึ้น 
  จำกคุณค่ำส ำคัญ 2 ประกำรนี้ ท ำให้วัดเป็นที่พ่ึงทั้งทำงโลกและทำงธรรมของผู้คน วัดจึงเป็น
องค์กรผู้น ำที่ส ำคัญของชุมชน หำกโครงกำรเช่นนี้ด ำเนินกำรขึ้นทั่วไปในวัดต่ำงๆ ก็จะอ ำนวยให้พระพุทธศำสนำใน
ประเทสไทยแข็งแรง  
 กล่ำวโดยสรุป สำนวิชำศิลปศำสตรื ได้ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ทั้งแผนใน
ระดับสำยวิชำ นอกจำกจะให้บริกำรแล้ว ยังร่วมมือกับชุมชนภำยนอกสร้ำงและพัฒนำกลไกเพ่ือกระตุ้นให้ชุนชนเกิด
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ชุมชนพัฒนำตนเองอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน ขณะเดียวกันก็สำมำรถคงเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้อีกด้วย 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9-1-1 แบบเก็บบริกำรวิชำกำร 1  งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
9-1-2 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำแก่ชุมชน 
9-2-1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนงำนประจ ำปี 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9-3-1 จดหมำยเชิญและแผนโครงกำร 
9-3-2 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 3 ภำษำรุ่นที่ 1-2 
9-4-1 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำภำษำอังกฤษเบื้องต้น 1 โครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 

3 ภำษำ  
9-4-2 ใบสมัครเข้ำศึกษำ โครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 3 ภำษำ 
9-4-5 - บันทึกสปอตประชำสัมพันธ์โครงกำร 

- บันทึกกำรด ำเนินรำยกำรทำงสถำนีวิทยุพระพุทธศำสนำแห่งชำติและสังคมคลื่นมหำยำน 

FM 101.25 MHz. 

9-4-6 - บันทึกสปอตประชำสัมพันธ์โครงกำร 

- บันทึกกำรด ำเนินรำยกำรทำงสถำนีวิทยุพระพุทธศำสนำแห่งชำติและสังคมคลื่นมหำยำน 

FM 101.25 MHz 

9-5-1 - รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 3 ภำษำ รุ่นที่ 1 ภำคกำรศึกษำ

ที่ 1 (3 กลุ่มรวมกัน) 

- รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร 3 in 1 ชีวิตก้ำวไกลด้วย 3 ภำษำ รุ่นที่ 1 ภำคกำรศึกษำ

ที่ 2 และรุ่นที่ 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 1  

 

 

 
 
 
 
 
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

  3.  มีกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมอย่ำงต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนภำยใน/ภำยนอก 

  5.  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมตำมวงจร
คุณภำพ (PDCA) โดยมีกำรจัดท ำแผนโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำน โดยถ้ำเป็น
โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร จะขอรับจัดสรรจำกงบประมำณเงินรำยได้ และจำกเงินกองทุนสวัสดิกำร
ถ้ำเป็นโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ฝ่ำยกิจกำรนิสิตจะด ำเนินกำรขอรับจัดสรรงบประมำณจำกเงินกองทุน
พัฒนำคณะฯ มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนด มีกำรประเมินผลโครงกำร และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
โครงกำร/กิจกรรมในปีต่อไป เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง ในปีกำรศึกษำ 2554 มีกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม รวม 10 โครงกำร (10-1-1) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนครงทั้ง 10 โครงกำร โดยก ำหนด
ตัวบ่งชี้ของแผนงำนบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 2554(10-2-1) จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  
 1) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีค่ำ
เป้ำหมำยเท่ำกับ 1 โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 2 โครงกำร บรรลุเป้ำหมำย  
 2) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีกำรบูรณำกำรกับกิจกรรมนิสิต มีค่ำ
เป้ำหมำยเท่ำกับ 2 โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 8 โครงกำร บรรลุเป้ำหมำย 
 ดังนั้น มีกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปี คิดเป็นร้อยละ 100 

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 
 กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ยกเว้น
โครงกำร/กิจกรรมในส่วนของกำรพัฒนำนิสิตด้ำนกำรบ ำเพ็ญประโยชน์อำจมีกิจกรรมที่แตกต่ำงกันในแต่ละปี    
(10-3-1) 

 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
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 กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมดังกล่ำวเป็นกำรสืบสำนวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงำม โดยเฉพำะในส่วน
ของสังคมไทยกำรแสดงควำมกตัญญู เคำรพบูชำครู เคำรพผู้อำวุโส ซึ่งเป็นบูรพำจำรย์ผู้บุกเบิกและพัฒนำคณะฯ รุ่น
น้อง-รุ่นพี่มีควำมรัก เคำรพ นับถือซึ่งกันและกัน เป็นประโยชน์ในกำรหล่อหลอมจิตใจให้เกิดควำมรัก สำมัคคีได้ส่วน
หนึ่ง นอกจำกนี้กิจกรรมประเภทกีฬำ นันทนำกำร ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภำพ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบุคลำกร 
นิสิต และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงชุมชนภำยในคณะ วิทยำเขต และ/ชุมชน/สังคมโดยรอบมหำวิทยำลัย 
ก่อให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีและน ำสู่กำรพัฒนำองค์กรและสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แบบเก็บด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 1   
โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

10-2-1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนงำนประจ ำปี 2554 
10-3-1 แบบเก็บด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 1   

โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมี
ควำมสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  กำรจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วน
ร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

  5.  ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

 บุคลำกรของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี โดย
ส ำนักงำนเลขำนุกำร จัดท ำโครงกำรจำกใจพ่ีสู่น้อง เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส มีกำรรณรงค์ให้บุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำนุกำร รวมถึงเชิญชวนบุคลำกรในสังกัดสำยวิชำ/โครงกำรภำยในคณะฯ และบุคลำกรสังกัดหน่วยงำน
อ่ืนถักผ้ำพันคอกันหนำว เพ่ือน ำไปมอบให้แก่นักเรียนที่ยำกจน โรงเรียนชุมชนบ่อหวี บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
บริจำคไหมพรม กำรถักผ้ำพันคอ ตลอดปี  ได้ผ้ำพันคอจ ำนวนรวมตำมเป้ำหมำย 100ผืน โดยน ำไปบริจำคร่วมกับ
นิสิต หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 นอกจำกนี้        
ยังสนับสนุนให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬำบุคลำกร ประจ ำปี กิจกรรมกีฬำบุคลำกรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กิจกรรมกำรแห่เทียนพรรษำ กำรปลูกต้นไม้ภำยในวัดรำงหมัน ตำมโครงกำร 9 บวร 
และ กำรก่อพระเจดีย์ทรำย กำรจัดขบวนพำเหรดบุปผชำติในกิจกรรมวันสงกรำนต์ กำรท ำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันคล้ำย
วันสถำปนำ  ครบรอบ 18 ปี  คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  และร่ วมกิจกรรม/ โครงกำรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  เช่น โครงกำรปลูกข้ำววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจ ำปี 2554 
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โครงกำรรับขวัญข้ำว พิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหำมงคลเฉลิมพระชนพรรษำ 5 ธันวำคม 
2554  วันสถำปนำครบรอบ 32 ปี มก.กพส. โครงกำรเดินวิ่งพุทธบูชำ ในวันวิสำขบูชำ ประจ ำปี 2555  และกีฬำ
บุคลำกรภำยในวิทยำเขตก ำแพงแสน ประจ ำปี 2555 เป็นต้นซึ่งบุคลำกรของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มี
ส่วนร่วมมือร่วมใจในกำรร่วมสืบสำนประเพณี ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี (11-1-1) 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ

สุนทรีย์ 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรปรับปรุงพัฒนำสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว กำร
ปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอำคำร กำรตกแต่งสถำนที่ภำยใน และภำยนอกอำคำร จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กำร
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภำยในอำคำร รวม 55 จุด กำรประกันภัยอำคำร กำรติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ 
จัดหำงบประมำณเพ่ือก่อสร้ำงห้องสุขำชั้น 5 บันไดหนีไฟส ำหรับอำคำร 9 กำรปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค และ
ปรับปรุงกำรเสื่อมสภำพของอำคำร 1 – 4 ต่อเติมห้องน้ ำ บันได้หนีไฟอำคำร 5 ปรับปรุงทำงเดินทำง Cover way 
ระหว่ำงอำคำร 9 ไป อำคำร 3 และระหว่ำง อำคำร 3 ไปอำคำร 5 เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมควำมปลอดภัย
ของอำคำรสถำนที่  ดูแลกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำร เพ่ือให้ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งสถำนที่ให้มีควำม
สวยงำม และมีสุนทรียภำพอย่ำงเหมำะสม (11-2-1)  

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรดูแลอำคำรสถำนที่ และพ้ืนที่โดยรอบ โดยมีหน่วยอำคำร
สถำนที่ ส ำนักงำนเลขำนุกำร เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ มีกำรปรับปรุงพัฒนำพ้ืนที่ จัดสวน สนำม ปลูกต้นไม้ และ
บ ำรุงรักษำสวน สนำม เพ่ือรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ (11-3-1) และมีกำรประสำนงำนกับ
สำยวิชำเคมี เพื่อก ำจัดสำรเคมีที่มีพิษ หลังจำกท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน โดยตั้งงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยปี (11-
3-2) นอกจำกนี้ยังมีกำร ก ำกับ ดูแลกำรจ้ำงเหมำบริษัทเอกชนที่ท ำควำมสะอำด โดยก ำหนดไว้ใน TOR ให้บริษัทใช้
วัสดุและสำรเคมีที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อมท ำควำมสะอำดอำคำร(11-3-3) 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดเตรียมพ้ืนที่ เพ่ือเอ้ือและส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
คณะฯ โดยต่อเติมโรงจอดรถยนต์บริเวณหน้ำอำคำร 4 ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเอนกประสงค์ คือ สำมำรถใช้เป็น
พ้ืนที่จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรจัดกิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมนิสิต กิจกรรมงำนวันเกษตรก ำแพงแสน  (11-4-1)  
นอกจำกนี้ยังมีแผนในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรกิจกรรมนิสิต ซึ่งจะมีห้องชมรม กิจกรรม เพ่ือให้นิสิตสำมำรถใช้
พ้ืนที่ในกำรจัดกิจกรรมได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
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 มหำวิทยำลั ย เกษตรศำสตร์  โ ดยกองแผนงำน  มีกำรส ำ รวจควำมพึงพอใจของนิ สิ ตต่ อ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ตำมประเด็นข้อ1-4ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ในส่วนของคณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 3.90 และควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในส่วนของ
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.49(11-5-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 ภำพกิจกรรม 
11-2-1 สถำนที่จริง 
11-3-1 สถำนที่จริง 
11-3-2 งบประมำณค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยปี 
11-3-3 TOR 
11-4-1 สถำนที่จริง 
11-5-1 สรุปผลควำมพึงพอใจของนิสิตและบุคลำกรต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วิทยำเขตก ำแพงแสน   คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5ข้อ 
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ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่ำคะแนน ... 

รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ2554 

ผลการด าเนินงาน 

 ประเมินระดับมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำสถำบัน (คะแนนเต็ม 5)  

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่ำคะแนน3.60 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ2554 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 คะแนนผลกำรประเมินผู้บริหำรจำกคณะกรรมกำรที่

แต่งตั้งโดยสภำมหำวิทยำลัย 
3.57 3.49 * 

หมายเหตุ  * เป็นค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินของบุคลำกร (3.44) และของนิสิต (3.54) เนื่องจำก ปีกำรศึกษำ 2554 ยัง
ไม่ได้รับผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยสภำมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์การประเมิน  
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 ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินผู้บริหำรจำกคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยสภำมหำวิทยำลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 3.57 3.49 3.57  
คะแนน 

3.49 
คะแนน 

3.60 
คะแนน 

ไม่บรรล ุ 3.60 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 3.57 3.49 3.57  
คะแนน 

3.49 
คะแนน 

3.60 
คะแนน 

ไม่บรรล ุ 3.60 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1-1 สรุปกำรวิเครำะห์และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนครบรอบ 1 ปี (21 พฤษภำคม 2553 – 20 
พฤษภำคม 2554) ของคณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  

13-1-2 แบบรำยงำนสรุปวิเครำะห์กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ รอบปีที่ 2 (21 พฤษภำคม 2554 – 20 พฤษภำคม 2555) 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ 3.70 

รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ2554 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า 
น้ า 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 
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หนัก จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำตรี และไม่มีต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

0 9 0 5.5 0 7.25 0 

2 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำตรี และด ำรงต ำแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำตรี และด ำรงต ำแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำตรี และด ำรงต ำแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

5 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำโท และไม่มีต ำแหนง่ทำง
วิชำกำร 

2 43 86 50 100 46.5 93 

6 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำโท และด ำรงต ำแหนง่ ผศ. 

3 8 24 7 21 7.5 22.5 

7 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำโท และด ำรงต ำแหนง่ รศ. 

5 8 40 9 45 8.5 42.5 

8 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำโท และด ำรงต ำแหนง่ ศ. 

8 0 0 1 8 0.5 4 

9 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำเอก และไม่มีต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

5 56 280 60 300 58 290 

10 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำเอก และด ำรงต ำแหน่ง ผศ. 

6 7 42 9 54 8 48 

11 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำเอก และด ำรงต ำแหน่ง รศ. 

8 5 40 5 40 5 40 

12 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคุณวุฒิ
ปริญญำเอก และด ำรงต ำแหน่ง ศ. 

10 1 10 1 10 1 10 

13 ผลรวม 138 522 147.5 578 142.25 550 
14 กำรพัฒนำคณำจำรย ์ 3.78 3.92 3.87 

15 คะแนนที่ได ้ 5
3.78

6
ด  = 3.15 5

3.92

6
ด  = 3.26 5

3.87

6
ด = 3.22 

เกณฑ์การประเมิน  
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 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์เป็น 6 เท่ำกับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
14 522 3.78 578 3.92 550 3.87 3.15 

คะแนน 
3.27 

คะแนน 
3.22 

คะแนน 
3.70 บรรล ุ 3.80 

138 147.5 142.25 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
14 522 3.78 582 3.92 552 3.86 3.15 

คะแนน 
3.27 

คะแนน 
3.22 

คะแนน 
3.70 บรรล ุ 3.80 

138 148 143 

หมายเหตุ  คณะกรรมกำรฯเห็นควรให้นับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ จึงมีกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ จำก 147.5 
เป็น 148 และค่ำถ่วงน้ ำหนักจำก 578 เป็น 582 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 ข้อมูลจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 

 

 

 

 

 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่ำคะแนน 3.70 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 

1 คะแนนผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน 
รับรองโดยต้นสังกัด 

3.69 4.39 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 3.69 4.39 
3.69 

คะแนน 
4.39 

คะแนน 
3.70 

คะแนน 
บรรลุ 3.80 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 3.69 4.13 
3.69 

คะแนน 
4.13 

คะแนน 
3.70 

คะแนน 
บรรลุ 3.80 

หมายเหตุ : เนื่องจำกผลกำรประเมินตนเองและผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรฯ แตกต่ำงกัน   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2553 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน(รอผลการประเมินโดยนิสิตและบุคลากร) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  2 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ โดย
ได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำสถำบัน 

  2.  มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนด
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลกำรประเมินของผู้เรียนและบุคลำกรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลกำรด ำเนินงำนก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลำกร/คณะ/สถำบัน ได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

(รอผลจากกองแผนงาน) 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

   คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชยใน
ระดับชำติ คือ นำงสำวชนิกำ ประยูรวงศ์  นิสิตหลักสูตร วท.บ (เคมี) ซึ่งได้ส่งผลเข้ำประกวดในโครงกำรประกวด
วีดิโอคลิปในหัวข้อ "พระรำชกรณียกิจ ดั่งน้ ำทิพย์ชโลมใจไทยทั่วหล้ำ "ที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้จัด โดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ที่มีควำมสนใจในกำรผลิตสื่อประเภทวีดิโอคลิปได้ร่วม
ถ่ำยทอดเรื่องรำวที่มีท้ังภำพและเสียงได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ จรรโลงสังคม เกิดควำมภำคภูมิใจในวัฒธรรมของชำติไทย
และเพ่ือน้อมถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและได้รับรำงวัลชมเชย โดยเข้ำรับรำงวัลจำก
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2555 ณ. ศำลำกลำง จังหวัดนครปฐม(16.1-5-1) นับว่ำ
นิสิตดังกล่ำวเป็นผู้มีส ำนึกดีและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คือ “ส ำนึกดี 
มุ่งม่ัน สร้ำงสรรค์ สำมัคคี”   

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

16.1 N/A 2 ข้อ N/A 2 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

16.1 N/A N/A N/A N/A 2 ข้อ N/A 3 ข้อ 

หมายเหตุ  เนื่องจำกเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จึงไม่มีกำรประเมิน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.1-3-1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์ (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 
16.1-5-1 ประกำศกระทรวงวัฒนธรรม  เรื่องผลกำรประกวดวีดีโอคลิปกำรกล่ำวสุนทรพจน์ หัวข้อ  

พระรำชกรณียกิจ  ดั่งน้ ำทิพย์ชโลมใจไทยทั่วหล้ำระดับอุดมศึกษำ รำงวัลชมเชย  นำงสำว
ชนิกำ  ประยูรวงศ์(เอกสำรเดียวกับ 2.8-5-1 ) 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(รอผลบัณฑิตศึกษา) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่ำคะแนน 3.90 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต 169.4 232.46 
2 จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมินทั้งหมด 44 59 
3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 257 257 
4 ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.85 3.94 * 

หมายเหตุ * ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับปริญญำตรี 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนผลกำรประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

16.2 
169.4 

3.85 
232.46 

3.94 
3.94

คะแนน 
3.94 

คะแนน 
3.90 

คะแนน 
บรรล ุ

3.90 
คะแนน 44 59 

หมายเหตุ * เป็นผลกำรประเมินเฉพำะระดับปริญญำตรี 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
16.2 169.4 

3.85 
232.46 

3.94 
3.85 

คะแนน 
3.94 

คะแนน 
3.90 

คะแนน 
บรรล ุ

ค่ำคะแนน
3.90 44 59 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1 รำยงำนวิจัยสถำบัน เรื่องคุณภำพบัณฑิตระดับปริญญำตรี คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  2 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ของสถำนศึกษำ โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำสถำบัน 

  2.  มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนด
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลำกร/คณะ/สถำบัน มีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่
ก ำหนด และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีกำรก ำหนดจุดเน้นจุดเด่น โดยก ำหนดเป็นเอกลักษณ์ คือ คณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มุ่งประสำนศิลป์และวิทย์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ และมีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำร
ปฏิบัติงำน ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นจุดเด่น คือ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำร และมีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ คือ จ ำนวนหลักสูตร หรือรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำร ซึ่งปีงบประมำณ 2554 มี
ค่ำเป้ำหมำย 1 หลักสูตร/รำยวิชำ มีผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว คือ มีกำรพัฒนำหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยำศำสตร์) ซึ่ง
เป็นกำรบูรำณำกำรระหว่ำงสำขำวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ ซึ่ง ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย เมื่อ 30 มกรำคม 2555(17-1-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

17 N/A 1 ข้อ N/A 1 คะแนน 2 ข้อ ไม่บรรล ุ 3 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

17 N/A N/A N/A N/A 2 ข้อ N/A 3 ข้อ 
หมายเหตุ : เนื่องจำกเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จึงไม่มีกำรประเมิน 

 

รายการหลักฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.1-6
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
17-1-1 หน้ำแรกของเล่มหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำนิติวิทยำศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
ประเด็นด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  2 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำบัน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบัน 

  5.  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

   ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย โดยเห็นชอบ
ก ำหนดมำตรฐำนในตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน 
ประเด็นด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม นั้น คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำร
ด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA ได้แก่  

   Plan ยึดตำมแผนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน คือ Green และ Clean 
Campus (18.1-1-1) 

   Do กำรด ำเนินงำนตอบสนองแผนของมหำวิทยำลัย ให้เป็น Green และ Clean Campus โดยจัด
โครงกำรและกิจกรรมในด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม ได้แก่  

1.1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่วัดรำงหมัน 84 ต้น ตำมโครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ประจ ำปี 2554 เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎำคม 2554 (18.1-1-2) 

1.2. โครงกำรปลูกต้นไม้เนื่องในโอกำสวันสถำปนำคณะฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2554 เพ่ือให้ควำมร่ม
รื่น เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน (18.1-1-3) 

1.3. กำรจัดสวนภำยในอำคำรเพ่ือสร้ำงเสริมบรรยำกำศภำยในอำคำรเรียนหลังที่ 1 – 4 (18.1-1-4) 
1.4. กำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอำคำรต่ำง ๆ ให้สะอำด ร่มรื่น (18.1-1-5) 
1.5. กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรก ำจัดขยะสำรเคมีจำกห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ตำมมำตรฐำน

โดยไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม (18.1-1-6) 
1.6. กำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำร โดยก ำหนดให้ใช้สำรเคมีท่ีไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม (18.1-1-7) 
1.7. สนับสนุนกิจกรรมกำรอนุรักษ์และประหยัดพลังงำน โดยใช้หลอดประหยัดไฟฟ้ำ กำรใช้วัสดุในกำร

ก่อสร้ำง/ปรับปรุงอำคำรใหม่ท่ีสำมำรถลดควำมร้อนและช่วยในกำรประหยัดพลังงำนได้ (18.1-1-8) 
Check กำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมมีกำรประเมินผลบำงโครงกำร แต่ไม่ได้ประเมินผล

กิจกรรม    
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Act มีกำรน ำผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมมำทบทวน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมในปี
ต่อไปแต่ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด       

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ทั้งหมด จ ำนวน 7 โครงกำร/กิจกรรม 
และมีกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 6 โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.7 โดยกิจกรรมที่ 1.7 ที่ไม่สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยได้ชัดเจน หำกประเมินจำกอัตรำค่ำกระแสไฟฟ้ำลดลง   

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  

 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรข้อ 1 มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  โดย
เสริมสร้ำงบรรยำกำศของคณะฯ และวิทยำเขตก ำแพงแสน ให้มีควำมร่มรื่น สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี ตอบสนองนโยบำย
และแผนเป็นส่วนของ Green และ Clean Campus (18.1-3-1) 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

 ผลกระทบกำรด ำเนินงำนตำมแผน/นโยบำย Green และ Clean Campus เป็นประโยชน์และสร้ำง
คุณค่ำต่อคณะฯ และมหำวิทยำลัย เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล คือ กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนผ่ำนโครงกำรบ้ำนวัดโรงเรียน (บวร) และเป็นกำรสนับสนุนเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย คือ ส ำนึกดี มุ่งม่ัน สร้ำงสรรค์ สำมัคคี    

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

18.1 N/A 4 ข้อ N/A 5 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

18.1 N/A N/A N/A N/A 2 ข้อ N/A 3 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4-5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.1-1-1 นโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของวิทยำเขตก ำแพงแสน  
18.1-1-2 โครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ประจ ำปี 2554 
18.1-1-3 โครงกำรปลูกต้นไม้เนื่องในโอกำสวันสถำปนำคณะ ประจ ำปี 2554  
18.1-1-4 กำรจัดสวนภำยในอำคำรเพ่ือสร้ำงเสริมบรรยำกำศภำยในอำคำรเรียนหลังที่ 1 – 4  
18.1-1-5 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอำคำรต่ำง ๆ ให้สะอำด ร่มรื่น 
18.1-1-6 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอำคำร  
18.1-1-7 กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรก ำจัดขยะสำรเคมีจำกห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์  
18.1-1-8 กำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำร โดยก ำหนดให้ใช้สำรเคมีที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 
18.1-1-9 โครงกำร/กิจกรรมกำรอนุรักษ์และประหยัดพลังงำน 
18.1-3-1 นโยบำยกำรบริหำรงำนของรองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบัน 
ประเด็นทางการเกษตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  2 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีกำรศึกษำ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม 

   5.  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

ผลการด าเนินงาน     

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

   ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย โดยเห็นชอบ
ก ำหนดมำตรฐำนในตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยนอกสถำบัน 
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ประเด็นทำงกำรเกษตร (18.2-1-1) คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำรด ำเนินงำน
ตำมวงจร PDCA  ได้แก่  

   Plan ยึดตำมแผนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน คือ โครงกำรบ้ำนวัดโรงเรียน 
หรือ โครงกำร 9 บวร ซึ่งด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และแผนงำนบริกำรวิชำกำร โดยมีศูนย์ส่งเสริมกำร
วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเป็นหน่วยประสำนงำนข้อมูล แผนงำนโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียน
วิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย และแผนงำนของศูนย์ประสำนงำน สวทน. ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์          

   Do กำรด ำเนินงำนตอบสนองแผนของมหำวิทยำลัย เพ่ือพัฒนำชุมชนโดยผ่ำนเครือข่ำยบ้ำน วัด และ
โรงเรียน โดยเน้นกิจกรรมที่ตอบสนองชุมชน วัด และโรงเรียน เน้นด้ำนกำรเกษตร คณะฯ มีกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
ดังนี้  

1.1. โครงกำร 9 บวร กับโรงเรียนวัดศำลำตึก (18.2-1-2)   
1.2. โครงกำรกำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร “น้ ำหมักผลไม้” มีกิจกรรมเผยแพร่และถ่ำยทอด

ควำมรู้ในงำนวันเกษตรก ำแพงแสน ประจ ำปี 2554 ระหว่ำงวันที่ 3 – 11 ธันวำคม 2554 และกำรรับเป็นหน่วย
บริกำรกำรเรียนรู้โครงกำรเที่ยวไม่ไกลไปก ำแพงแสน   (18.2-1-3) 

1.3. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ รับผิดชอบในกำรจัดสอนวิชำเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยำให้กับนักเรียนห้องเรียน
วิทยำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งเน้นวิทยำศำสตร์ด้ำนกำรเกษตร โดยมีควำมร่วมมือ
กับกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (18.2-1-4)     

1.4. โครงกำร/กิจกรรมของศูนย์ประสำนงำน สวทน. ร่วมกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
ก ำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์ ในกำรจัดท ำโครงกำรศึกษำควำมต้องกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในส่วนภำคกลำงและตะวันตก กำรผลักดันนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) สู่กำรปฏิบัติรำยพ้ืนที่ กำรจัดกำรประชุมสมัชชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม รำยพื้นท่ี(ชุมชนเป้ำหมำย) เพ่ือกำรพัฒนำ (18.2-1-5) 

1.5. โครงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง น้ ำหมักชีวภำพ ของ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์  ลีสมิทธิ์ ทำงสื่อ
สิ่งพิมพ์ และอ่ืน ๆ  (18.2-1-6)      

Check กำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมมีกำรประเมินผลบำงโครงกำร แต่ไม่ได้ประเมินผล
กิจกรรม    

Act มีกำรน ำผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมมำทบทวน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมในปี
ต่อไปแต่ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด       

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรตำมแผนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยก ำหนด
เป้ำหมำยเป็นกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ข้อ 1 ได้ครบทุกกิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100  (18.2-2-1) 
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3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  

 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรข้อ 1 มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นกำร
เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน และคณะฯ สร้ำงประโยชน์ต่อ
ชุมชุน หน่วยงำน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีควำมภำคภูมิใจ   

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

 ผลกระทบกำรด ำเนินงำนตำมแผน/นโยบำยโครงกำร 9 บวร และแผนงำนบริกำรวิชำกำรเป็นประโยชน์
และสร้ำงคุณค่ำต่อคณะฯ และมหำวิทยำลัย เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล คือ กำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร เป็นประโยชน์ต่อชุมชนผ่ำนโครงกำรบ้ำนวัดโรงเรียน และเป็นกำรสนับสนุนเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย คือ ส ำนึกดี มุ่งม่ัน สร้ำงสรรค์ สำมัคคี     

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

18.2 N/A 4 ข้อ N/A 5 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลกำรประเมินแตกต่ำงกันในส่วนของหมำยเหตุ) 

  เท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง    แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

18.2 N/A N/A N/A N/A 2 ข้อ N/A 3 ข้อ 
หมายเหตุ :  เนื่องจำกเป็นตัวบง่ชี้อตัลักษณ์ จึงไม่มีกำรประเมนิ   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.2-1-1 นโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของวิทยำเขตก ำแพงแสน  
18.2-1-2 โครงกำร 9 บวร กับโรงเรียนวัดศำลำตึก  
18.2-1-3 โครงกำรกำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร “น้ ำหมักผลไม้”  
18.2-1-4 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4-5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มหำวิทยำลัย 

18.2-1-5 จดหมำยข่ำวของศูนย์ประสำนงำน สวทน. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  
18.2-1-6 สื่อสิ่งพิมพ์กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง น้ ำหมักชีวภำพ 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 กำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน และประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน พิจำรณำในมุมมอง 4 ด้ำน ได้แก่ 
มุมมองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มุมมองด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนต่ำงๆ และมุมมองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก ำหนดของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน ำเข้ำ 
กระบวนกำร และผลผลิต ซึ่งมีกำรก ำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยในตำมตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่   
1 ถึง 5 กรณีไม่ด ำเนินกำรใดๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนกำรประเมินเป้ำหมำย 
และพัฒนำกำร ไม่คิดค่ำคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้ำหมำย โดยแปลควำมหมำยของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00–1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51–4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51–5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ พบว่ำ  มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดของ มก. จ ำนวน 24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.18   
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  หำกพิจำรณำผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภำพระดับ... รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.72 3.67 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 5.00 4.28 4.42 5.00 0.00 1.00 4.39 4.39 4.28 4.36 4.25 4.25 0.00 2.84 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการ
พัฒนานสิิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  3.89 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 - 1.62 1.62 - 0.00 0.00 4.30 4.30 1.62 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 5.00 5.00 - 0.00 0.00 4.00 4.00 5.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 4.50 4.50 - 0.00 0.00 4.00 4.00 4.50 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร
และจัดการ  

- - 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 - 3.49 3.49 - 0.00 0.00 4.50 4.50 3.49 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

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

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 4.35 - - 2.09 - 4.00 4.00 4.35 4.00 0.00 0.00 2.09 0.00 

เฉลี่ยภาพรวม 3.76 2.76 4.53 4.50 4.50 1.95 1.78 1.78 5.00 3.76 3.81 5.00 0.16 0.38 4.42 4.39 3.76 4.16 2.21 2.09 0.16 1.37 

ผลการประเมิน ดี พอใช ้ ดีมาก ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดีมาก ดี ดี ดีมาก ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ดี ดี ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ พิจำรณำผลกำรประเมินประสิทธิผลตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของคณะศิลปศำสตร์               

และวิทยำศำสตร์ ดังนี้ 
1. กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.39  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. 

เท่ำกับ 4.28 และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.36 
2. กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำรวิจัย พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.30  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 1.62 

และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 2.96 
3. กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.00  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัว

บ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 5.00 และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.50  
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4. กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.00  ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 4.50 และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.33  

 

 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ พบว่ำ มีระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชำ ทั้ ง 3 
มำตรฐำน คือ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ และมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
โดยมีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมทุกด้ำน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.18 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หำกพิจำรณำผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับ... รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.2 
ตารางท่ี 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.62 4.71 5.00 0.00 1.25 5.00 5.00 4.62 4.71 5.00 5.00 0.00 1.25 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

3.76 2.76 4.47 4.44 4.44 2.18 2.00 2.00 - 4.30 4.29 - 0.30 0.00 4.34 4.30 4.30 4.30 2.29 2.15 0.30 1.65 

   มำตรฐำนที่ 2 ก  ด้ำนธรร
มำภิบำลของกำรบริหำรกำร
อุดมศึกษำ 

- - 4.43 4.43 4.43 1.29 1.29 1.29 - 3.49 3.49 - 0.00 0.00 4.43 4.43 3.49 4.31 1.29 1.29 0.00 1.13 
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   มำตรฐำนที่ 2 ข ด้ำนพันธกิจ
ของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ  

3.76 2.76 4.50 4.44 4.44 2.80 2.56 2.56 - 4.44 4.45 - 0.35 0.00 4.29 4.23 4.44 4.30 2.79 2.62 0.35 1.89 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 1.62 1.62 - 0.00 0.00 5.00 5.00 1.62 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยภาพรวม 3.76 2.76 4.53 4.50 4.50 1.95 1.78 1.78 5.00 3.76 3.81 5.00 0.16 0.38 4.42 4.39 3.76 4.16 2.21 2.09 0.16 1.37 

ผลการประเมิน ดี พอใช้ ดี
มาก 

ดี ดี ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ดี
มาก 

ดี ดี ดีมาก ต้อง
ปรับ 
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ด ี ดี ดี ดี ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ พิจำรณำผลกำรประเมินระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำของมำตรฐำนแต่ละด้ำน สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน   

ของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ดังนี้ 
1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 5.00  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 4.62 และผล

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.71  

2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.34  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 

4.30 และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.30  

3. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 5.00  ผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 1.62 และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 2.97  
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ พบว่ำ มีระบบคุณภำพตำมมุมมองกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนนิสิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนบุคลำกรและกำรเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมทุกด้ำน ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.18 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หำกพิจำรณำผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภำพระดับ... รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
12 

เดือน 
กรรม
การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 
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1. ด้ำนนิสติและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - 4.71 4.67 4.67 3.43 3.17 3.17 5.00 4.77 4.81 5.00 0.00 0.83 4.75 4.71 4.77 4.74 3.63 3.43 0.00 2.00 

2. ด้ำนกระบวนกำร
ภำยใน 

5.00 5.00 4.33 4.33 4.33 1.44 1.44 1.44 - 4.21 4.16 - 0.52 0.00 4.40 4.40 4.21 4.35 1.80 1.80 0.52 1.38 

3. ด้ำนกำรเงนิ 3.89 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 3.94 3.94 - 3.94 0.00 0.00 - 0.00 
4. ด้ำนบุคลำกรและ
กำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.08 3.01 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 2.04 2.04 - 0.00 0.00 4.04 4.04 2.04 3.04 1.51 1.51 0.00 0.75 

เฉลี่ยภาพรวม 3.76 2.76 4.53 4.50 4.50 1.95 1.78 1.78 5.00 3.76 3.81 5.00 0.16 0.38 4.42 4.39 3.76 4.16 2.21 2.09 0.16 1.37 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช ้ ดีมาก ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับป

รุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดีมาก ดี ดี ดีมาก ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ดี ดี ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ พิจำรณำผลกำรประเมินระบบคุณภำพตำมมุมมองกำรบริหำรจัดกำรแต่ละด้ำน สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของ            

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ดังนี้ 
1. ด้ำนนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.75  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 4.77 และผล

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.74  

2. ด้ำนกระบวนกำรภำยใน พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.40  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 4.21 และผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.35  

3. ด้ำนกำรเงิน พบว่ำ และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 3.94  

4. ด้ำนบุคลำกรและกำรเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.04 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 2.04 

และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 3.04 
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ พบว่ำ มีระบบคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ ทั้ง 2 มำตรฐำน คือ 
มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ และมำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ  โดยมีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมทุก
มำตรฐำน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.18 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  หำกพิจำรณำผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภำพระดับ... 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.4 
ตารางท่ี 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ
. 

สม
ศ. 

รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.72 3.67 4.50 4.50 4.50 1.70 1.70 1.70 - 3.7
0 

3.3
8 

- 0.70 0.00 4.32 4.32 3.70 4.19 2.16 2.16 0.70 1.87 

   1) ด้ำนกำยภำพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   2) ด้ำนวิชำกำร 3.08 3.01 4.67 4.67 4.67 4.33 4.33 4.33 - 3.27 3.27 - 0.00 0.00 4.03 4.03 3.27 3.90 3.80 3.80 0.00 3.17 
   3) ด้ำนกำรเงนิ - - 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 0.00 0.00 - 0.00 
   4) ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

- - 4.50 4.50 4.50 0.67 0.67 0.67 - 3.92 3.49 - 1.04 0.00 4.50 4.50 3.92 4.36 0.67 0.67 1.04 0.57 

2. มาตรฐานด้าน
การด าเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3.89 0.00 4.56 4.50 4.50 2.22 1.88 1.88 5.0
0 

3.7
7 

3.8
8 

5.0
0 

0.00 0.45 4.54 4.49 3.77 4.13 2.27 2.00 1.38 1.69 

   1) ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.62 4.71 5.00 0.00 1.25 5.00 5.00 4.62 4.84 5.00 5.00 0.00 2.86 

   2) ด้ำนกำรวจิัย 3.89 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 - 1.62 1.62 - 0.00 0.00 4.30 4.30 1.62 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ
. 

สม
ศ. 

รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

   3) ด้ำนกำร
ให้บริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม 

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 5.00 5.00 - 0.00 0.00 4.00 4.00 5.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

   4) ด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 4.50 4.50 - 0.00 0.00 4.00 4.00 4.50 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยภาพรวม 3.76 2.76 4.53 4.50 4.50 1.95 1.78 1.78 5.0
0 

3.7
6 

3.8
4 

5.0
0 

0.16 0.38 4.42 4.39 3.76 4.16 2.21 2.09 1.23 1.77 

ผลการประเมิน ดี พอใช ้ ดีมาก ดี ดี ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง

เร่งด่วน 

ดี ดี ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ พิจำรณำผลกำรประเมินระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำทุกด้ำน สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของ            
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ดังนี้ 

1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

- ด้ำนกำยภำพ พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 5.00  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 5.00 

- ด้ำนวิชำกำร พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.04  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 3.27 และผลกำรด ำเนินงำน

ตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 3.90 

- ด้ำนกำรเงิน พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.00  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.00 
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- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.50  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 3.92 และผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.36 

2. มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ ประกอบด้วย 

- ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 5.00  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 4.62 และผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.84 

- ด้ำนกำรวิจัย พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.30  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 1.62 และผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 2.96 

- ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.00  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 
5.00 และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.50 

- ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ำกับ 4.00  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ำกับ 
4.50 และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในภำพรวม เท่ำกับ 4.33
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ สำมำรถวิเครำะห์จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จุดแข็ง 

มีกระบวนกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน (แผนกลยุทธ์ 2554-2557) 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ก ำหนดไว้ในแผนเพียงร้อยละ 60.3 

2. มีผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ของแผลกลยุทธ์ร้อยละ 65 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบกลไกที่จะผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนให้มำกข้ึน 

2. ควรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ให้มำกขึ้น 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 
   - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีจ ำนวนอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรน้อย 
2. มีจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำมำกเนื่องจำกเป็นคณะที่สอนวิชำพ้ืนฐำน 
3. จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยยังมีน้อยเมื่อเทียบกับนิสิตทุกระดับในคณะ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดันให้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้มำกข้ึน โดยเฉพำะอำจำรย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญำเอก 
2. ควรบริหำรจัดกำรให้มีสิ่งสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้พอเพียงกับจ ำนวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึน 
3. ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำท่ีเน้นกำรวิจัยให้มำกขึ้น และ

ประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้มีรูปแบบที่หลำกหลำยและทั่วถึง  

4. กระตุ้นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ออกแบบประเมินหรือสร้ำงสรรค์วิธีกำร

ประเมินควำมพึงพอใจที่สำมำรถประเมินได้ชัดเจน และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรให้บริกำรที่สอด 

คล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำกขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
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จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกในกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตครอบคลุมทุกด้ำน และมีกำรน ำผลประเมิน

คุณภำพกำรให้บริกำรมำพัฒนำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของนิสิต 
2. มีกำรให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต และส่งเสริมให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำย

พัฒนำคุณภำพระหว่ำงคณะและมหำวิทยำลัยอื่น  โดยมีกิจกรรมร่วมกัน  
3. มีระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น  มีโครงกำรนิสิตพบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ที่จัดปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง  และโครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ในหลักสูตร ที่จัดปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์แก่ศิษย์เก่ำโดยตรง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดันให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์แก่ศิษย์เก่ำ 
2. ควรประชำสัมพันธ์ ให้ศิษย์เก่ำเข้ำร่วมโครงกำรมำกขึ้น และควรจัดในวันที่ศิษย์เก่ำมำร่วมงำน

จ ำนวนมำก  เช่น  งำนคืนสู่เหย้ำ (ควรจัดช่วงเวลำกำรอบรมให้ควำมรู้ในหัวข้อที่น่ำสนใจแก่ศิษย์เก่ำ)   
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

  จุดแข็ง 
1. มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรวิจัย อำทิกำรจัดสรรทุนวิจัยและรำงวัลต่ำงๆ รวมถึง

พิจำรณำเกณฑ์กำรให้ทุนสนับสนุนงำนวิจัย และรำงวัลต่ำงๆ 
2. มีกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรวิจัยให้กับบุคลำกรภำยในคณะ 
3. มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีระบบกลไกในกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนทุนวิจัยให้มีประสิทธิภำพ 
2. ผลงำนวิจัยทีน่ ำไปใช้ประโยชน์มีจ ำนวนน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนำระบบกลไกในกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนทุนวิจัย 
2. ควรมีกำรผลักดันให้เกิดผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ให้มำกขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

 -  
 จุดที่ควรพัฒนา 
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1. แผนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมยังไม่ชัดเจน 
2. กำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีผลกระทบต่อสังคมที่ชัดเจนยังมีน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท ำแผนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้ชัดเจน โดยก ำหนดให้มีทั้งโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ี

บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย และโครงกำรที่มีผลกระทบต่อสังคม  
2. ควรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่ชัดเจน 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนา 
        -   
  ข้อเสนอแนะ 
        - 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

  จุดแข็ง 
- 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย ยังไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร  
2. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก ำหนดประเด็นควำมรู้ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยให้ชัดเจน ควรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดผลกำรจัดกำรควำมรู้ในภำพรวมของคณะ 

2. ควรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีควำมสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

  จุดแข็ง 
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1. มีแหล่งงบประมำณจำกเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และแหล่งเงินที่ได้รับสนับสนุนจำกโครงกำร
ภำคพิเศษ และมหำวิทยำลัยสนับสนุนเนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไปด้ำนภำษำ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  

2. มีกำรแสวงหำงบประมำณจำกแหล่งอ่ืน โดยจัดท ำโครงกำรเงินกู้จำก สอ.มก. เพ่ือพัฒนำกำยภำพ 
เช่น กำรปรับปรุงอำคำร กำรก่อสร้ำงอำคำรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม และมีศักยภำพในกำรช ำระหนี้คืน           

          จุดที่ควรพัฒนา  

1. แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินยังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะเท่ำท่ีควร 
2. ไม่มีกำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์กำรใช้เงินให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

          ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศำสตร์ของคณะ  
2. ควรก ำหนดมำตรกำรในกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรให้มีประสิทธิภำพตลอดจนควบคุม

กำรเปลี่ยนแผน กำรใช้งบประมำณให้เหมำะสม 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

       - 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้บริหำรและบุคลำกรบำงส่วนยังไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพ และไม่ตระหนักใน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง 

2. กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ ยังไมส่ำมำรถส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำม

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ได ้

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้ำงระบบและกลไกที่จะผลักดันให้ผู้บริหำรและบุคลำกรเห็นควำมส ำคัญและมีควำม

รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพให้เป็นงำนประจ ำในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง 
2. ควรมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพมำปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน หน่วยงำนระดับภำควิชำ และ
หน่วยงำนย่อยต่ำงๆ มีผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพสายวิชา 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงาน 

วิทย์ คณิต ศิลป ์ เคม ี ฟิสิกส ์ จุลชีว คอม บริหำร สังคม สอบน. 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.20 3.36 2.61 3.72 1.88 3.21 3.42 3.57 3.12 2.51 
2.1 ระบบและกลไกในกำรพัฒนำและบรหิำร
หลักสตูร 

4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 

2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก 5.00 5.00 1.79 5.00 2.27 5.00 0.00 2.38 3.57 2.56 
2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหนง่ทำง
วิชำกำร 

2.30 1.45 0.00 1.71 0.00 1.28 5.00 0.00 2.38 5.00 

2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนบัสนุน 

ไม่ประเมิน 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู ้
2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 2.00 
2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสมัฤทธิผลกำร
เรียนตำมคณุลักษณะของบัณฑติ 

5.00  4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 4.00 0.00 

2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสรมิสร้ำง
คุณธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

4.00  4.00 5.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00  

2.9 บัณฑิตปรญิญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (สมศ.1) 

4.33  3.47 4.32 0.00  4.96 4.61 
  

2.10 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตร ีโทและ
เอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอดุมศึกษำ
แห่งชำติ (สมศ.2) 

ไม่ประเมิน 

2.11 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโทที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร ่(สม
ศ.3) 

5.00 
    

0.00   0.90 
 

2.12 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำเอกท่ีไดร้ับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(สมศ. 4) 

4.20 
         

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต ไม่ประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 2.00 1.46 0.71 2.46 1.55 1.84 1.27 2.95 2.14 0.00 
4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค ์

ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงาน 

วิทย์ คณิต ศิลป ์ เคม ี ฟิสิกส ์ จุลชีว คอม บริหำร สังคม สอบน. 
4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค ์
4.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

3.01 0.83 0.54 4.82 0.07 2.34 0.08 5.00 5.00 0.00 

4.4 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร(่สมศ.5) 

5.00 5.00 2.31 5.00 5.00 5.00 5.00 1.79 3.57 0.00 

 4.5 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ทีน่ ำไปใช้
ประโยชน(์สมศ.6) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 

4.6 ผลงำนวิชำกำรที่ไดร้ับกำรรับรองคุณภำพ
(สมศ.7) 

0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 5 * 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

0.25 2.75 5.00 2.25 0.50 N/A 0.05 3.00 1.75 N/A 

5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคม 

0.00 4.00 5.00 3.00 1.00 N/A 1.00 2.00 1.00 N/A 

5.2 กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

1.00 2.00 5.00 1.00 0.00 N/A 1.00 3.00 1.00 N/A 

5.3 ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำก
กำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจยั (สมศ.8) 

0.00 5.00 5.00 5.00 N/A N/A N/A 5.00 5.00 N/A 

5.4 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก (สมศ.9) 

0.25 0.00 5.00 0.00 N/A N/A N/A 2.00 0.00 N/A 

องค์ประกอบท่ี 6 
กำรท ำนุงบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 7 
การบริหารและการจัดการ 

1.00 3.50 2.00 1.50 2.00 2.00 0.00 5.00 3.50 1.00 

7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำนและผู้บริหำรทุกระดับของ
หน่วยงำน 

2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 5.00 3.00 2.00 

7.2 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำนเรียนรู ้ 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 5.00 4.00 0.00 
องค์ประกอบท่ี 8 
การเงินและงบประมาณ 

2.00 4.00 3.00 5.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 

8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 2.00 4.00 3.00 5.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 
องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 0.00 4.00 2.00 2.00 

9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 0.00 4.00 2.00 2.00 
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ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงาน 

วิทย์ คณิต ศิลป ์ เคม ี ฟิสิกส ์ จุลชีว คอม บริหำร สังคม สอบน. 
เฉลี่ยรวม 3.10 2.87 2.27 3.05 2.10 2.91 2.16 3.67 2.84 1.54 

การแปลความหมาย พอใช้ พอใช้ ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ปรับ 
ปรุง 

ดี พอใช้ ปรับ 
ปรุง 

 

หมายเหตุ * ประเมินแต่ไม่น ำคะแนนมำเฉลี่ย 

 

ผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงาน 

ส านักงานเลขานกุาร ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โครงการจัดต้ัง 

ส่วนงานจัดการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

4.00 1.50 0.00 

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 4.00 2.00 0.00 

1.2 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงำน 

 1.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 4.58 2.74 0.00 
2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 3.73 4.35 0.00 
2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรใหบ้ริกำรที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

5.00  0.00 

2.3 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมติทิำงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.11) 

5.00  0.00 

2.4 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค ์

 
3.00 

 

2.5 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค ์

 
3.00 

 

2.6 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรคต์่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

 
2.08 

 

2.7 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  2.00  
2.8 กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

 
3.00 

 

2.9 ร้อยละของนักวิจัยที่ท ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

   

2.10 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรคท์ี่ได้รับกำรตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร(่สมศ.5) 

 
5.00 

 

 2.11 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรคท์ี่น ำไปใช้ประโยชน์  5.00  
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ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงาน 

ส านักงานเลขานกุาร ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

โครงการจัดต้ัง 

ส่วนงานจัดการศึกษา 

(สมศ.6) 
 2.12 ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำร
ให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอน
และ/หรือกำรวิจยั (สมศ.8) 

 
0.00 

 

 2.13 ผลกำรเรยีนรู้และเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภำยนอก (สมศ.9) 

 
0.00 

 

 2.14 ผลกำรชี้น ำ ป้องกันหรือแก้ปัญหำของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน   

   

 2.15 ผลกำรชี้น ำ ป้องกันหรือแก้ปัญหำของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภำยนอกสถำบัน   

   

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 4.80 3.75 2.40 

 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน
และผูบ้ริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 5.00 3.00 3.00 

3.2 กำรพัฒนำหน่วยงำนสูห่น่วยงำนเรียนรู ้ 5.00 4.00 0.00 
3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 5.00 3.00 3.00 
3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 4.00  1 
3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ไดร้ับกำรพัฒนำควำมรู้
และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน ทั้ง
ในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 4.00 3.00 0.00 
4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 4.00 3.00 0.00 
องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

3.00 2.00 0.00 

5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 

3.00 2.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 6 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
4.00 1.00 0.00 

6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำน 

4.00 1.00 0.00 

เฉลี่ยรวม 4.39 2.71 1.09 

การแปลความหมาย ดี พอใช้ ปรับปรุงเร่งด่วน 
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คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน หน่วยงำนระดับภำควิชำ และหน่วยงำน
ย่อยต่ำงๆ มีผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะดังนี้ 

 สำยวิชำ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
สำยวิชำวิทยำศำสตร ์ - สำยวิชำไมม่ีกำรประเมินผล

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ 

ควรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

สำยวิชำคณติศำสตร ์ มีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำสำย
วิชำคณิตศำสตร์อย่ำง
สม่ ำเสมอทุกเดือน 

 

 

- 1. สำยวิชำคณติศำสตรค์วรมีกำรน ำผล

กำรประเมินของโครงกำรแข่งขันตอบ

ปัญหำคณิตศำสตร์ฯ มำพิจำรณำ เพื่อ

ใช้ในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2554 

2. เห็นควรบรรจุข้อมลูเกี่ยวกับ
โครงกำรวิชำกำรฯ ไว้ในแผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปี 2554ของสำยวิชำ
คณิตศำสตร ์

สำยวิชำ 
ศิลปศำสตร ์

- 

 

1. กำรด ำเนินงำนใน
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี 
ไม่พบกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนบำงโครงกำรทั้ง ๆ
ที่โครงกำรได้ด ำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว  

2. ไม่พบกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติกำร อย่ำงน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ  

1. ควรมีมำตรกำรในกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับโครงกำรต่ำง ๆที่ได้รับอนมุัติให้
ด ำเนินกำรแล้วไม่มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

2. ควรวิเครำะห์ควำมส ำเร็จของ
แผนปฏิบัตริำชกำรว่ำสอดคล้องตำม
พันธกิจของสำยวิชำศิลปศำสตร ์
3. ควรก ำหนดตัวช้ีวัดของแผนและกำร
ประเมินควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำเคม ี

- 
 

ไม่มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำป ี

1. ควรก ำหนดตัวบ่งช้ีและค่ำเปำ้หมำย
ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำปีที่เป็นของหน่วยงำนเองให้
ชัดเจน 

2. ควรมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัตงิำน 

โครงกำรจดัตั้ง - 1. กำรด ำเนินงำนตำม 1. ควร เ ขี ยนแผนปฏิบั ติ ร ำ ชกำ ร
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สำยวิชำฟิสิกส ์  แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปไีม่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี 
2. พบควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
แผนพัฒนำปรับปรุง สปค. 01 
และ 02 กับแผนงำนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี เพียง
โครงกำรสัมมนำบุคลำกร 
เท่ำนั้น 

ประจ ำปี และมี กำรด ำ เนิน งำนให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี 
2. ควรมีกำรปรับปรุงแผนประจ ำปีให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำปรับปรุง สปค. 
01 และใหส้อดคล้องกับแผนกลยทุธ์ 
3. ควรวิเครำะห์ควำมส ำเร็จของ
แผนปฏิบัตริำชกำรว่ำสอดคล้องตำม
พันธกิจของโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
ฟิสิกส์เพียงใด 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำจุลชีววิทยำ 

- กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิ
รำชกำรประจ ำปี พบเฉพำะ
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเรียน
กำรสอน  ยังไมส่อดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์คณะ 

ควรก ำหนดแผนปฏิบตัิรำชกำรให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์คณะทุก
พันธกิจ 

 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำ
คอมพิวเตอร ์

- 

 

1. ขำดกำรถ่ำยทอดแผนกล
ยุทธ์ระดับหน่วยงำนไปสู่
บุคลำกร 
2. กำรก ำหนดตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนยัง
ขำดควำมชัดเจนและไม่ครบ
ทุกพันธกิจ 

1. ควรมีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์
หน่วยงำนไปสู่บคุลำกร เพื่อให้บุคลำกร
ในหน่วยงำนทรำบถึงทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนท่ีมุ่งสู่เปำ้หมำยร่วมกันและ
น ำไปส่งกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์
สู่แผนปฏิบัติกำร  
2. ควรมีก ำหนดตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์และค่ำเป้ำหมำย เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรฯ ตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ให้  

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำบริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร ์

มีแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรครอบคลมุ
ทุกภำรกิจ 
 

ขำดกำรน ำผลกำรด ำเนินงำน
รำยงำนต่อผู้บริหำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

น ำผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้บรหิำร
ของโครงกำรเพื่อน ำไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร  

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำสังคมศำสตร ์

- ไม่มีกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์ / 
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี 
ของสำยวิชำให้คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ / ผู้บรหิำร ระดับ
คณะ 

1. ควรน ำเสนอแผนกลยุทธ์ / 
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี ของสำย
วิชำให้ผู้บริหำรคณะ และ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
2. ควรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวบ่งช้ีของแผนให้คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ / ผู้บรหิำรคณะทุกเดอืน
หรือทุกภำคกำรศึกษำ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำอุตสำหกรรม
บริกำรและนวัตกรรมภำษำ 

มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำน  

 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปียังไม่
สอดคล้องกับคณะเท่ำท่ีควร 

ควรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีให้สอดคล้องกับคณะ 
เพื่อให้ภำรกิจของหน่วยงำนบรรลตุำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลติบัณฑิต 
สำยวิชำวิทยำศำสตร ์ 1. สำยวิชำมีหลักสตูร

ครอบคลมุทั้งในระดับ
ปริญญำตรี และ
บัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะ
หลักสตูรในระดับปริญญำ
ตรีมีควำมเข้มแข็งสำมำรถ
แข่งขันกับสถำบันอ่ืนได ้

2. สำยวิชำมีคณำจำรย์ที่มี
ศักยภำพสูงพร้อมรองรับ
กำรจัดเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัย 

1. ควรส่งเสริมให้คณำจำรย์
ขอต ำแหน่งผลงำนทำง
วิชำกำร 
2. ควรส่งเสริมให้คณำจำรย์
ท ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อจะได้
ช่วยส่งเสรมิในกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 

 

1. ควรมีกำรจัดท ำแผนกำรเข้ำสู่

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้กับอำจำรย์ใน

สำยวิชำอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. สำยวิชำควรส่งเสริมและผลักดันให้

คณำจำรย์มีกำรท ำวิจัยในช้ันเรียน 

สำยวิชำคณติศำสตร ์ 1. มีกำรมอบหมำยภำระ

งำนของอำจำรย์ในด้ำน
ต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน และมี
กำรแลกเปลี่ยนควำมเห็น
จำกกำรประชุมอย่ำงน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 
2. มีกำรส่งเสรมิให้ทุน
อำจำรย์ในกำรพัฒนำด้ำน
วิชำกำร ส ำหรับกำร
อบรม/สัมมนำ หรือกำร
เข้ำร่วมกำรประชุม
งำนวิจัย 

3. มีอำจำรย์วุฒิปริญญำ

เอกจ ำนวนมำก 

4. มีหลักสูตรเป็นของ
ตนเอง 

- - 

สำยวิชำศิลปศำสตร ์ - 1. ไม่มีหลักสตูรเป็นของ
ตนเอง 
2. จ ำนวนอำจำรย์ที่มีวุฒิ
ปริญญำเอกยังมีน้อย 
3. จ ำนวนอำจำรย์ที่ด ำรง

1. ควรมีกำรสร้ำงหลักสูตรของตนเอง
โดยจดัท ำเป็นหลักสูตรเดียวกัน แต่มี
ควำมหลำกหลำยในวิชำเอกและจดัท ำ
วิจัยสถำบันในครำวเดียวกัน 
2. สนับสนุนให้อำจำรย์ศึกษำต่อใน
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรน้อย 
4. สัดส่วนอำจำรยต์่อ FTES 
สูง คือ 1 : 49.02  มำกกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำน สกอ. (1 : 
25)ท ำให้อำจำรย์มีภำระงำน
สอนมำก 
5. กำรจัดท ำรำยละเอียดของ
รำยวิชำ (มคอ. 3) ไม่ครบทุก
รำยวิชำในหลักสูตร 

ระดับปริญญำเอกให้มำกข้ึน 
3. ควรสนับสนุนให้อำจำรย์ท ำผลงำน
วิชำกำรเพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
4. ควรเพิ่มอัตรำอำจำรย์ประจ ำให้
สอดคล้องกับภำระงำนสอนที่เพ่ิมขึ้น 
5. ควรจัดท ำรำยละเอียดรำยวิชำ 
(มคอ. 3) ให้ครบทุกรำยวิชำในหลกัสูตร  

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำเคม ี

อำจำรย์ประจ ำมคีุณวุฒิ
ปริญญำเอกสูงกว่ำเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก ำหนด 

1. อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีน้อย 

2. กำรประเมินกำรเรยีนกำร
สอนโดยนสิิตยังไม่ครบทุก
รำยวิชำ 

1. ควรกระตุ้นให้อำจำรย์เสนอขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้มำกขึ้น 
2. ควรด ำเนินกำรให้มีกำรประเมินกำร
เรียนกำรสอนโดยนิสติครบทุกรำยวิชำ 

3. ควรมีกำรพัฒนำหลักสตูรของสำย
วิชำเคมีเอง 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำฟิสิกส ์

1. มีกำรส่งเสรมิกำร
เรียนรู้นอกสถำนท่ี 
2. มีกำรเชิญผู้มี
ประสบกำรณ์/ผู้เชี่ยวชำญ
เข้ำมำมสี่วนร่วมใน
กระบวนกำรเรียนกำร
สอน 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
วท.บ. (ฟิสิกส์) ด ำเนินงำนตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548  
ไม่ครบท้ัง 12 ข้อ  
2. พบรำยงำนกำรประชุม
ของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำย
ประกันคณุภำพ แตไ่ม่พบ
รำยงำนกำรประชุมหรือผล
กำรด ำเนินงำนของ
คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำร
โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำฟิสิกส์ 
ฝ่ำยอื่นๆ 
3. สัดส่วนอำจำรยต์่อ FTES 
สูง คือ 1 : 29.83 มำกกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำน สกอ. (1 : 
20) 
4. อำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำรไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

5. กำรจัดท ำรำยละเอียดของ
รำยวิชำไมค่รบทุกรำยวิชำใน

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร วท.บ. 
(ฟิสิกส์) ควรด ำเนินงำนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 
2548  ให้ครบทั้ง 12 ข้อ  
2. ควรมีกำรก ำหนดกำรรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมกำรในแผนปฎบิัติงำน
ประจ ำปี และมรีำยงำนกำรประชุมหรือ
ผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำร
จัดตั้งสำยวิชำฟิสิกส์ ทุกอนุกรรมกำร ท่ี
สอดคล้องกับปฎิบัติงำนประจ ำปี หรือ
แผนกลยุทธ์ 
3. ควรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของสำย
อำจำรย์เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
สกอ.สัดส่วนอำจำรย์ต่อ FTES1 : 20 
เพื่อส่งเสริมกำรเรียนใหม้ีประสิทธิภำพ
ยิ่งข้ึน และเพื่อส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
4. ควรจัดท ำแผนพัฒนำคณำจำรยเ์พือ่
เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
5. ควรจัดท ำรำยละเอียดรำยวิชำให้
ครบทุกรำยวิชำในหลักสูตร  
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
หลักสตูร 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำจุลชีววิทยำ 

คณำจำรย์ประจ ำมคีุณวุฒิ
ระดับปริญญำเอกสูงกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำนท่ี สกอ. 
ก ำหนด 

1. อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่
ระดับ รศ. ขึ้นไป ยังต่ ำกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำน   ที่  
สกอ. ก ำหนดมำก 
2. ยังมีกำรจัดท ำรำยละเอียด
ของรำยวิชำไม่ครบทุกรำยวิชำ 

1. ควรเร่งพัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่ สกอ. ก ำหนด 
2. ควรจัดท ำรำยละเอียดรำยวิชำ
(มคอ.3 – 6)ให้ครบทุกรำยวิชำ 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำ
คอมพิวเตอร ์

มีกระบวนกำรเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ได้แก่
วิชำปัญหำพิเศษ กำร
ฝึกงำน มีกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์และสื่อกำร
เรียนกำรสอนทันสมัยทั้ง
ซอฟท์แวร์และฮำรด์แวร์ 

1. งำนวิจัยทำงด้ำนกำรเรียน
กำรสอน เช่น งำนวิจัยในช้ัน
เรียนยังมีน้อย  
2. นิสิตได้รับรำงวัลเพื่อแสดง
ศักยภำพและมผีลงำนเด่น
น้อย  
3. พัฒนำกระบวนกำรเรียน
กำรสอนเพื่อเตรียมควำม
พร้อมสู่ประชำคมอำเชียน 
4. หลักสตูรยังไม่ได้ตำม

1. ควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้
นิสิตเข้ำร่วมแข่งขันหรือประกวดผลงำน
ทำงวิชำกำร  
2. ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้
คณำจำรย์ท ำกำรวจิัยในช้ันเรียน เพื่อ
พัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
3. ส ำรวจควำมต้องกำรของนิสติ
เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรอื
ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรที่นิสิต
ต้องกำร 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
มีเวทีให้นิสิตเสนอผลงำน
ต่อสำธำรณชนในรูป
โปสเตอร ์

เกณฑ์มำตรฐำน ตำมตัวบ่งช้ี
ทุกตัว 

4. ควรมีโครงกำรจดักำรควำมรู้ให้
คณำจำรย์เกี่ยวกับตัวช้ีวัดกำรประกัน
คุณภำพและ มคอ. 2-7 ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเรยีนกำรสอนและบริหำรจัดกำร 
5. ควรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นภำษำอังกฤษมำกข้ึนกว่ำเดมิเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซี่ยน 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำบริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร ์

โครงกำรฯ มีงบประมำณ
สนับสนุนให้บุคลำกร
ศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

อำจำรย์ประจ ำมคีุณวุฒิ 
ปริญญำเอก และต ำแหน่งทำง
วิชำกำรน้อย 

ควรกระตุ้นให้อำจำรย์ศึกษำต่อ และขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำสังคมศำสตร ์

- 1. อำจำรย์ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรมีน้อย 
2. คณำจำรย์ไมม่ีกำรท ำวิจยั
เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
3. สัดส่วนผลงำนตีพมิพ์
เผยแพร่ของนิสติจำกกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระต่อจ ำนวนนิสติที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำไม่ไดส้ัดส่วนตำม
เกณฑ ์

1. ควรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
อำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรในแต่
ละปี  
2. ควรมีกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนเป็นวิจยัในช้ันเรียน  
3. เพิ่มสัดส่วนจ ำนวนนิสติท ำ
วิทยำนิพนธ์ต่อจ ำนวนนิสิตทีส่ ำเรจ็
กำรศึกษำให้ได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
4. ควรสนับสนุนให้นสิิตหรือผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรใน
ลักษณะต่ำง ๆ ให้มำกข้ึน 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำอุตสำหกรรม
บริกำรและนวัตกรรมภำษำ 

มีหลักสูตรเปิดใหมเ่ป็นที่
สนใจของนักเรียน 

 

อำจำรย์ประจ ำของโครงกำร
ยังไม่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก  

 

1. ควรมีแผนพัฒนำอำจำรยเ์พื่อเพ่ิม
ทักษะและคณุวุฒิให้สูงข้ึน  
2. ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่อ เนื่องจำก
หน่วยงำนเชิญผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งมีวฒุิ
ปริญญำเอกและต ำแหน่งทำงวิชำกำร
อยู่เดิมแล้วจึงควรเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมเข้มแข็งของ
หลักสตูร 
3. ควรมีแผนสนับสนุนให้อำจำรย์ขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร เมื่อมีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตำมระเบยีบฯ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพฒันำนิสิต 
องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 
สำยวิชำวิทยำศำสตร ์ คณำจำรย์มีศักยภำพใน

กำรขอทุนวิจัย และกำร
ตีพิมพ์ผลงำนท้ังใน

กำรน ำผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรคไ์ปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ยังไม่ชัดเจน 

ควรหำแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้
เกิดกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ระดับชำติ และนำนำชำต ิ

สำยวิชำคณติศำสตร ์ - 1. จ ำนวนเงินสนับสนุน
งำนวิจัยท่ีได้รับจัดสรรต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำยังอยู่ใน
เกณฑ์ทีไ่ม่สูง 

2. ผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรคค์วรที่จะน ำไปใช้
ประโยชน ์

- 

สำยวิชำศิลปศำสตร ์ - 1. อำจำรย์มภีำระงำนสอน
และงำนด้ำนอื่น ๆ มำกเกินไป 
2. อำจำรย์บำงท่ำนขำด
ประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัย 

3. ไม่มีกำรรวบรวมข้อมูล
ควำมเชี่ยวชำญ/ควำมสนใจ
ของบุคลำกรในสำยวิชำ 

1. ควรน ำเสนอปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อจ ำกัดของสำยวิชำ โดยเฉพำะปญัหำ
ภำระงำนท่ีมมีำกเกินไปต่อคณะและ
วิทยำเขต เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปญัหำที่
เหมำะสม 
2. เชิญอำจำรย์ที่มีควำมเช่ียวชำญใน
กำรท ำวิจัยมำให้ควำมรู้แก่บุคลำกร 
3. ควรมีกำรรวบรวมข้อมูลควำม

เชี่ยวชำญ/ควำมสนใจของบุคลำกรใน

สำยวิชำเพื่อง่ำยต่อกำรจัดกลุ่มวิจยั 

4. ควรมีกำรก ำหนดแผนงำนวิจัย

ประจ ำปี และผูร้ับผิดชอบให้เป็น

รูปธรรม 

5. ควรพิจำรณำแหล่งทุนวิจัยอื่น ๆ 
โดยเฉพำะทุนวิจัยจำกภำยนอกใหม้ำก
ขึ้น  

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำเคม ี

 

มีผลงำนวิจยัตีพิมพ์
เผยแพรสู่งมำก 

1. ไม่มีกำรน ำผลงำนวิจัยไป
ใช้ประโยชน ์

2. ไม่มผีลงำนวิชำกำรทีไ่ดร้ับ
กำรรับรองคณุภำพ 

1. ควรด ำเนินกำรให้มีกำรน ำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์โดย
หน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน 

2. ควรกระตุ้นให้อำจำรย์ผลิตผลงำน
วิชำกำรที่ได้รับกำรรบัรองคุณภำพ 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำฟิสิกส ์

มีผลงำน งำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร(่สมศ.
5) ระดับดีมำก 

เงินสนับสนุนงำนวิจัยมีจ ำนวน
น้อย 

1. ควรสรำ้งขวัญ ก ำลังใจ หรือ เชิดชู
บุคลำกรที่มผีลงำนงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ โดยกำรเผยแพร่ ปิดประกำศ 
ให้รำงวัลหรือ กำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ 
2. ควรจัดสรรเงินบำงส่วนเพ่ือ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สนับสนุนงำนวิจัย 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำจุลชีววิทยำ 

มีผลงำนวิจยัที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ทั้งระดับชำติและ
นำนำชำติจ ำนวนมำก 

1. มีกำรรำยงำนข้อมูล
งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ที่
น ำไปใช้ประโยชน์จ ำนวนมำก 
แต่ไม่พบ 
หลักฐำนกำรน ำไปใช้
ประโยชน ์
2. โครงกำรฯ มีผลงำนวิจัย
จ ำนวนมำก แต่ได้รับ
งบประมำณสนับสนุนกำรวิจยั
ลดลงจำกปีก่อน 

ควรมีกลไกสนับสนุนให้อำจำรย์ประจ ำ 
มีกำรบูรณำกำรงำนวิจัยกับเครือข่ำย
ภำยนอก เพื่อระดม 
เงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยเพิ่มขึ้น 

 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำ
คอมพิวเตอร ์

อำจำรย์ของโครงกำรฯ มี
กำรตีพิมพ์ผลงำนใน
ระดับชำติและนำนำชำติ
อย่ำงต่อเนื่อง 

เงินสนับสนุนวิจยัทั้งภำยใน
และภำยนอกยังมีน้อยเกินไป 

1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณำจำรย์
ท ำงำนวิจัยและผลติงำนสร้ำงสรรค์ เพื่อ
เผยแพรผ่ลงำนและน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ทั้งในระดับชำติและนำนำชำต ิ
2. ควรมีกำรแสวงหำแหล่งทุนวิจัยจำก
ภำยในและภำยนอกให้มำกขึ้น 
3. ควรก ำหนดจดุเน้นและทิศทำงกำร
วิจัยของสำขำ  
4. ควรสรำ้งนวัตกรรมและ
กระบวนกำรจดยื่นขอทรัพยส์ินทำง
ปัญญำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมอำเชียน 
 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำบริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร ์

1. มีทุนสนับสนุนกำรท ำ
วิจัย และวิจัยในช้ันเรียน 
2. บุคลำกรมีศักยภำพใน
กำรขอทุนวิจัยจำกแหล่ง
ทุนภำยนอก 

มีงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่
ได้รับกำรตีพิมพห์รือเผยแพร่
น้อย 
 

1. ควรกระตุ้นให้อำจำรย์ตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงำนวิจยั และผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรรบัรองคุณภำพมำก
ขึ้น 
2. ควรกระตุ้นให้คณำจำรย์ทีม่ีกำร
จัดท ำโครงร่ำงกำรวิจัยในช้ันเรยีนไว้
แล้ว พัฒนำไปสูร่ำยงำนกำรวจิัยในช้ัน
เรียนให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำสังคมศำสตร ์

1. อำจำรย์มีศักยภำพใน
กำรหำทุนวิจัยจำก
ภำยนอก (สูงกว่ำเกณฑ์ 
8.68 เท่ำ) 
2. สำยวิชำให้ควำมส ำคัญ

1. ไม่พบหลักฐำนกำรน ำ
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ไปใช้ประโยชน ์
2. ไม่มีผลงำนวิชำกำรที่ได้กำร
รับรองคุณภำพ 

ควรขอหลักฐำนจำกหน่วยงำนที่น ำ
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจำกงำนวิจัยบำง
โครงกำรเป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรตำม
โครงกำรพัฒนำวิชำกำรในลักษณะจ้ำง
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
กับกำรท ำวิจัยโดยมีกำร
จัดสรรงบประมำณ
ส ำหรับกำรท ำวิจัยให้แก่
อำจำรย ์

 เหมำ 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำอุตสำหกรรม
บริกำรและนวัตกรรมภำษำ 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
สำยวิชำวิทยำศำสตร ์ - - ควรมีกำรสร้ำงระบบและกลไกในกำร

บริกำรวิชำกำรแกส่ังคม ตำมแนวทำงที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด เพื่อท ำให้สำมำรถ
สร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับ
กำรเรยีนกำรสอน กำรวิจัยให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสังคมได ้

สำยวิชำคณติศำสตร ์  มีกิจกรรมกำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมที่
สอดคล้องกับองค์ควำมรู้ที่
หน่วยงำนมี 

- โครงกำรบริกำรวิชำกำรทีไ่ดร้ับ
งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ภำยนอก ควรที่จะจดัท ำกำรขออนุมัติ
โครงกำร และเพิ่มในแผนด ำเนินกำร 

สำยวิชำ 
ศิลปศำสตร ์

สำยวิชำมีกำรจัดกิจกรรม/
โครงกำรบริกำรวิชำกำร
และมีกำรบูรณำกำรเรยีน
กำรสอนและงำนวิจัยอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งน ำไปสู่กำร
พัฒนำหลักสตูรใหม่ของ
สำยวิชำและเป็น
แบบอย่ำงท่ีดีให้กับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ  

- สำยวิชำควรเสนอต่อคณะให้มีกำร
ประเมินองค์ประกอบท่ี 5 กำรบรกิำร
วิชำกำรแก่สังคม 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำเคม ี

มีกิจกรรมบริกำรวิชำกำร
ที่บูรณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจยั 

1. ไม่มีแผนงำนบริกำร
วิชำกำร และเอกสำรหลักฐำน
ที่ชัดเจน 
2. ไม่มโีครงกำรบริกำร
วิชำกำรที่เสรมิสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กร
ภำยนอก 

1. ควรจัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำร และ
รวบรวมข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำง
เป็นระบบ 

2. ควรมีโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ี
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หรือ
องค์กรภำยนอก 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำฟิสิกส ์

- - - 

โครงกำรจดัตั้ง - - - 



250                                                                       รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สำยวิชำจุลชีววิทยำ 
โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำ
คอมพิวเตอร ์

- - - 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำบริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร ์

- - ควรมีโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ให้มำกข้ึนและน ำควำมรูม้ำใช้ในกำร
เรียนกำรสอน/กำรวิจัย 

 
โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำสังคมศำสตร ์

- - ควรมีกำรสร้ำงระบบและกลไกในกำร
บริกำรวิชำกำรแกส่ังคมตำมแนวทำงที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด เพื่อท ำให้สำมำรถ
สร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับ
กำรเรยีนกำรสอน กำรวิจัยให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสังคมได ้

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำอุตสำหกรรม
บริกำรและนวัตกรรมภำษำ 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สำยวิชำวิทยำศำสตร ์ - กำรจัดกำรควำมรู้(KM) 

ภำยในหน่วยงำน ยังไมม่ีกำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบตำม
กระบวนกำร 

1. ควรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ภำยใน
หน่วยงำนให้เป็นระบบโดยมีกำร
ก ำหนดประเด็นควำมรู้ กลุม่เป้ำหมำย 
มีกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่ำงผูม้ี
ทักษะ/ประสบกำรณ์กับบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน มีกำรจัดเก็บและ
เผยแพร่องค์ควำมรู้เป็นลำยลักษณ์
อักษรเพื่อให้มีผู้น ำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
ในระดับหน่วยงำน ระดับคณะและ
ระดับสถำบัน 
2. ควรมีกำรจัดประชุมอำจำรย/์
บุคลำกร ท้ังหมดของสำยวิชำ อย่ำง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

สำยวิชำคณติศำสตร ์ - ควรมีกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสีย่งของสำยวิชำ เพื่อมี
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีอำจจะ
เกิดขึ้น 

ควรน ำผลกำรประเมินกำรบริหำรงำน
ด้วยหลักธรรมำภิบำล น ำมำปรับปรุงใน
กำรบริหำรงำนให้เกิดประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 

สำยวิชำศิลปศำสตร ์ - 1. ไม่พบกำรน ำผลกำร
ประเมินกำรบริหำรงำนของ

1. ควรน ำผลกำรประเมินกำร

บริหำรงำนของสำย ไปปรับปรุงอย่ำง
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สำยวิชำศิลปศำสตร์ ไป
ปรับปรุงอย่ำงเป็นรปูธรรม 

2. ไม่พบกระบวนกำรกำร
พัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำน
เรียนรู้ ที่เกดิจำกกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร ไปสูผู่้
ปฏิบัติ อย่ำงน้อย 2 ด้ำน 

เป็นรูปธรรม 
 2. ควรมีกระบวนกำรกำรพัฒนำ
หน่วยงำนสู่หน่วยงำนเรียนรู้ ท่ีเกดิจำก
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ไปสู่ผู้
ปฏิบัติ อย่ำงน้อย 2 ด้ำน 

3. ควรจัดท ำรำยกำรหลักฐำนตำม

เกณฑ์มำตรฐำนในกำรน ำหลักธรรมำภิ

บำลมำใช้ในกำรบรหิำรงำนของ

ผู้บริหำรให้ครบทุกด้ำน 
โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำเคม ี

- ไม่มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
หน่วยงำนสู่หน่วยงำนเรียนรู ้

ควรมีกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำน
เรียนรู ้
 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำฟิสิกส ์

- 1. ไม่พบกระบวนกำรกำร
พัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำน
เรียนรู้ ที่เกดิจำกกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร ไปผู้
ปฏิบัติ เช่น บุคลำกร และ
นิสิต อย่ำงน้อย 2 ด้ำน 

2. ไม่พบกำรน ำผลกำร
ประเมินกำรบริหำรงำนของ
โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำฯ ไป
ปรับปรุงอย่ำงเป็นรปูธรรม 

1. ควรมีกระบวนกำรกำรพัฒนำ
หน่วยงำนสู่หน่วยงำนเรียนรู้ ท่ีเกดิจำก
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ไปผู้ปฏิบัติ 
เช่น บุคลำกร และนิสติ อย่ำงน้อย 2 
ด้ำน 
2. ควรน ำผลกำรประเมินกำร
บริหำรงำนของสำย ไปปรับปรุงอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำจุลชีววิทยำ 

- 1. คณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำนยังไม่มีกำรประเมิน
ตนเองเพื่อน ำผลกำรประเมิน
ไป 
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำน 
2. โครงกำรฯ ยังไมไ่ด้
ด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรพัฒนำหน่วยงำน
สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้

1. โครงกำรฯ ควรด ำเนินกำรให้
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนมกีำร
ประเมินตนเอง แล้ว     
น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร
บริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
2.ควรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรกำร
พัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรแห่งเรยีนรู้ 
อย่ำงน้อย           
ให้ครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลติ
บัณฑิตและกำรวิจัย 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำ
คอมพิวเตอร ์

- 1. ขำดกำรถ่ำยทอดระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำยใน
หน่วยงำน 
2. ขำดกำรจัดกำรควำมรู้

1. ควรมีกำรถ่ำยทอดระบบกำร
บริหำรจดักำรภำยในหน่วยงำน เพื่อ
ขับเคลื่อนพันธกิจและสะท้อนนโยบำย  
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ให้น ำไปสู่
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ภำยในหน่วยงำน  
 

เป้ำหมำยของกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี
โดยเฉพำะกำรมสี่วนร่วมของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน  
2. ควรมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพือ่เป็น
กำรส่งเสริมสมรรถนะในกำรปฏิบติงำน
ของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 
 
 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำบริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร ์

ผู้บริหำรและบุคลำกรของ
โครงกำรฯ มีส่วนร่วมใน
กำรรับรู้และแก้ปญัหำ
ร่วมกันได้เป็นอย่ำงด ี

ขำดกำรบันทึกผลกำรพดูคุย
แก้ปัญหำต่ำงๆ  

 

ควรมีกำรบันทึกผลกำรพูดคุยในกำร
แก้ปัญหำต่ำงๆ เพื่อเป็นข้อมูล และ
น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำสังคมศำสตร ์

- - - 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำอุตสำหกรรม
บริกำรและนวัตกรรมภำษำ 

ผู้บริหำรเป็นผู้มีวสิัยทัศน์ท่ี
ดี และมีควำมกล้ำที่จะ
ลงทุนเพื่อกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนโดยใช้เงินกู้
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ของ มก. 

หน่วยงำนยังไม่มีกำรจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยง  

ควรมีจัดท ำแผนบรหิำรควำมเสี่ยง เพื่อ
กำรบรรลุเปำ้หมำย โดยต้องก ำหนด
มำตรกำรหรือแผนปฏิบตัิกำรที่จะสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรใน
หน่วยงำนและด ำเนินกำรแกไ้ข ลดหรือ
ป้องกันควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
สำยวิชำวิทยำศำสตร ์ - กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน

และงบประมำณไมเ่ป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนด 

ควรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงินและ

งบประมำณให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 
 

สำยวิชำคณติศำสตร ์ - - ควรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็น
ระบบ (งบรำยรับ ค่ำใช้จ่ำย และงบของ
สำยวิชำ) เพื่อให้ทรำบถึงสถำนะทำง
กำรเงิน และรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และควรที่จะ
ด ำ เนินกำรให้สอดคล้องกัน ในทุก
หน่วยงำนภำยในคณะ 

สำยวิชำศิลปศำสตร ์ - 1. ไม่พบกำรวเิครำะห์ผลกำร
ใช้เงินให้เป็นไปตำมพันธกิจ
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผน

1.  ควรมีกำรตดิตำมผลกำรใช้เงินให้
เป็นไปตำมให้เป็นไปตำมพันธกิจเพื่อ
เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนปฏิบตัิงำน
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ปฏิบัติงำนประจ ำป ี

2. ไม่พบกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ  อย่ำงน้อยปลีะ 2 
ครั้ง 

ประจ ำปี หรือเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
 2.  ควรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินให้
เป็นระบบ (งบรำยรับ ค่ำใช้จ่ำย และงบ
ของสำยวิชำ) เพื่อให้ทรำบถึงสถำนะ
ทำงกำรเงิน และรำยงำนให้ผู้บริหำร
ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำเคม ี

- - เนื่องจำกเกณฑม์ำตรฐำนหลำยข้อเป็น
กำรด ำเนินงำนระดับคณะ จึงควร
ประเมินระดับคณะ ไม่ต้องประเมนิ
ระดับหน่วยงำน 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำฟิสิกส ์

- 1. ไม่พบกำรวเิครำะห์ผลกำร
ใช้เงินให้เป็นไปตำมพันธกิจ
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผน
ปฏิบัติงำนประจ ำปี หรือเพื่อ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
2. ไม่พบกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินต่อหน่วยงำน  
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1. ควรมีกำรตดิตำมผลกำรใช้เงินให้
เป็นไปตำมให้เป็นไปตำมพันธกิจเพื่อ
เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี หรือเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
2. ควรมีกำรจดัท ำข้อมูลด้ำนกำรเงิน
ของโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำฯเอง เพื่อ
เป็นข้อมูลในกำรบริหำรกำรเงินของ
โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำฯ ให้บรรลตุำม
พันธกิจ 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำจุลชีววิทยำ 

- หน่วยงำนยังไม่มีกำร
ด ำเนินกำรตำมระบบและ
กลไกกำรเงินและงบประมำณ
ตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพภำยในที่ สกอ. 
ก ำหนด อย่ำงเป็นรูปธรรม 

หน่วยงำนควรศึกษำแนวปฏิบตัิและ
ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปฏิบัติตำมระบบ
และกลไกกำรเงินและ 
งบประมำณ ตำมเกณฑ์กำรประเมนิ
คุณภำพภำยในที่ สกอ. ก ำหนด อย่ำง
เป็นรูปธรรม 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำ
คอมพิวเตอร ์

- ยังไม่มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินของโครงกำรฯ ท่ี
ชัดเจน  

ควรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เพื่อ
แสดงแหล่งที่มำและแหล่งที่ใช้ในกำร
ด ำเนินกำรงำนตำมแผนฯ 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำบริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร ์

- ขำดแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินอย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำสังคมศำสตร ์

- 1. ไม่มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงิน 
2. ไม่พบว่ำมีกำรรำยงำน
สถำนภำพทำงกำรเงินให้
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ
อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปี  

1. ควรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
ควบคู่กับแผนกลยุทธ์ ฯ 4 ปี โดยรวม
ทั้งของสำยวิชำ และโครงกำรภำคพิเศษ
ด้วย เพื่อใช้ในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน  
ทั้งนี้ควรใช้เครื่องมือในกำรวิเครำะห์ 
อำทิ SWOT Analysis โดยเฉพำะใน
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ส่วนของโครงกำรภำคพิเศษ เนื่องจำก
ปัจจุบันมีคู่แข่งทั้งภำยใน และภำยนอก
มหำวิทยำลยั และสำมำรถเตรียมพร้อม
รับในกรณีของประชำคมอำเซยีนได้
พร้อมกัน 
2. ควรมีกำรรำยงำนสถำนภำพทำงกำร
เงิน โดยเฉพำะในส่วนของโครงกำรภำค
พิเศษ ซึ่งมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำวัน 
รำยงำนประจ ำเดือน รำยไตรมำส และ
รำยปีอยู่แล้ว ให้ผู้บริหำรโครงกำรและ
คณะฯ อย่ำงเป็นทำงกำร และหำกเป็น
เป็นไปควรมีกำรรำยงำนเชิงวิเครำะห์ 
เพื่อเป็นข้อมูลใหผู้้บริหำรสำยวิชำ/
โครงกำร และคณะฯ ใช้เป็นข้อมลู
ประกอบกำรบริหำร/ตดัสินใจ   

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำอุตสำหกรรม
บริกำรและนวัตกรรม
ภำษำ 

มีกำรแสวงแหล่งเงินทุน 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรของ
หน่วยงำนฯ ทำงด้ำน
กำยภำพและกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำม
เป้ำหมำย 

หน่วยงำนยังไม่มีกำรจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 

ควรมีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยมีกำรวิเครำะห ์
SWOT ของหน่วยงำนฯ พร้อมกับกำร
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงควบคูก่ัน
ไป เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรของ
หน่วยงำนมีประสิทธิภำพและเป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดไว ้

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ 
สำยวิชำวิทยำศำสตร ์ - ไมม่ีกำรจัดท ำแผนประกัน

คุณภำพอย่ำงเป็นระบบ 

1. ควรจัดท ำแผนประกันคุณภำพฯ ให้

ชัดเจน 

2. ควรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่อง

ระบบประกันคณุภำพฯ และแนวทำงใน

กำรประเมินคณุภำพฯให้กับบุคลำกรได้

เข้ำใจร่วมกัน 

สำยวิชำคณติศำสตร ์ - - 1. ควรมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุง
ของสำยวิชำในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องมำพัฒนำปรับปรุงเพื่อใหเ้กิด
กำรพัฒนำยิ่งขึ้น 

2. เกณฑ์มำตรฐำน ข้อ 4 มีกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในท่ีครบถ้วน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ประกอบด้วย 1) กำรควบคมุ ติดตำม
กำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) 
กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็น
รำยงำนประเมินคณุภำพเสนอต่อสภำ
สถำบันและส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำตำมก ำหนดเวลำ โดย
เป็นรำยงำนที่มีข้อมลูครบถ้วนตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ก ำหนดใน CHE QA Online และ 3) 
กำรน ำผลกำรประเมินคณุภำพไปท ำ
แผนกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำของ
สถำบันไมค่วรประเมินระดับสำยวชิำ 

สำยวิชำศิลปศำสตร ์ - - 1. ควรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
และลงรำยกำรหลักฐำนที่น ำมำอ้ำงอิง
ในแต่ละเกณฑม์ำตรฐำนให้สอดคล้อง
กับเกณฑม์ำตรฐำน 

2. กำรเขียนรำยงำนควรยดึหลักกำร
เขียนตำมกระบวนกำร PDCA 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำเคม ี

- กำรจัดเก็บข้อมูลกำรประกัน
คุณภำพยังไม่ครบถ้วน และไม่
เป็นระบบ 

ควรมีโครงกำร/กจิกรรมที่พัฒนำ
บุคลำกรใหม้ีควำมรู้เกี่ยวกับระบบ และ
กลไกประกันคณุภำพ ตลอดจน ตวับ่งช้ี
และเกณฑ์ประเมินคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนำผลกำรด ำเนินของ
หน่วยงำนให้ดีขึ้น 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำฟิสิกส ์

- กำรเขียนรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและรำยกำร
หลักฐำนที่น ำมำอ้ำงอิงในแต่
ละเกณฑ์มำตรฐำนไม่
สอดคล้องกับเกณฑม์ำตรฐำน
และไม่บรรยำยหรือสรุป
วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. ควรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
และลงรำยกำรหลักฐำนที่น ำมำอ้ำงอิง
ในแต่ละเกณฑม์ำตรฐำนให้สอดคล้อง
กับเกณฑม์ำตรฐำน 
2. กำรเขียนรำยงำนให้ยดึหลักกำร
เขียนที่มี 5W (what, who, when, 
where, why) 1H (how) และเปน็ไป
ตำมกระบวนกำร PDCA 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำจุลชีววิทยำ 

- 1. หน่วยงำนยังมีระบบ        
สำรสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนกรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน       ไม่ครบ
องค์ประกอบคุณภำพทั้ง 9 

1. หน่วยงำนควรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน
เพิ่มเตมิให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
คุณภำพทั้ง 9 ด้ำน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ด้ำน 
2. กำรจัดเตรียมเอกสำร
หลักฐำนส ำหรับกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน ยังไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพภำยในที่
ก ำหนด 

2. ควรศึกษำรำยละเอียดเกณฑ์กำร
ประเมินให้ชัดเจนและจัดเตรียมเอกสำร
หลักฐำนให้ตรงตำมเกณฑ์กำรประเมิน
ที่ สกอ. และ มก. ก ำหนด และจดัเก็บ
ให้เป็นระบบเพื่อง่ำยต่อกำรตรวจสอบ 

โครงกำรจดัตั้งสำยวิชำ
คอมพิวเตอร ์

- 1. ขำดระบบและกลไกใน
กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ของหน่วยงำน 
2. ไม่มีกำรก ำหนดหน้ำท่ี
และมอบหมำยงำนด้ำนกำร
ประกันคณุภำพให้กับบุคลำกร 

1. ควรด ำเนินกำรตำมระบบและกลไก
ในกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ เช่น 
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำร
ประกันคณุภำพของโครงกำรและมีผล
กำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ให้ครบตำมวงจรประกันคุณภำพ  
2. ควรมีกำรจัดกำรควำมรูด้้ำนประกนั
คุณภำพให้แก่บุคลำกรของโครงกำร 
3. ควรมีกำรก ำหนดหน้ำที่และ
มอบหมำยงำนด้ำนกำรประกันคณุภำพ
ให้กับบุคลำกร 
 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำบริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร ์

บุคลำกรของโครงกำรฯ มี
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของงำน
ประจ ำ 

 ควรมีกำรประชุมเพื่อท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับรำยละเอยีดตัวช้ีวัดและขอ้มูล
ประกอบตัวช้ีวัด เพื่อให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำสังคมศำสตร ์

 1. บุคลำกรให้ควำมส ำคญั
ด้ำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ
น้อย 
2. ไม่มีกลไกในกำรติดตำม 
พัฒนำ กำรด ำเนินงำนด้ำน
ประกันคณุภำพของสำยวิชำ 

1. ควรมีกำรถ่ำยทอดควำมรูเ้รื่องระบบ
ประกันคณุภำพฯ และ แนวทำงในกำร
ประเมินคุณภำพฯให้กับบุคลำกรได้
เข้ำใจร่วมกัน  
2. ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำกำรประกันคณุภำพของสำยวิชำ
ร่วมกันตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ และมี
กลไกในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น กำรก ำหนดให้มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
และผูเ้กี่ยวข้องเป็นรำยไตรมำส  
3.  ควรผลักดันใหม้ีกำรสร้ำงเครือข่ำย
ด้ำนประกันคณุภำพของสำยวิชำ อำทิ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
กำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับภำควิชำ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร 

โครงกำรจดัตั้ง 
สำยวิชำอุตสำหกรรม
บริกำรและนวัตกรรม
ภำษำ 

 บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพ 

ควรมีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 

  หน่วยงำนสนับสนุน 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร - 1. ขำดกำรตดิตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำร  
2. เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำน
จะถูกน ำเสนอในที่ประชุม
กรรมกำรคณะ วันท่ี 28 พ.ค. 
2555 ดังนั้นจึงไม่มีผลกำร
พิจำรณำขอข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำนไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี

1. ควรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำ 
2. ควรน ำผลกำรพิจำรณำตำม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรมำปรับปรุงแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
3. ควรมีกำรรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
และรำยงำนผลตำมตัวบ่งช้ี และประเมิน
ปัญหำอุปสรรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ไปตำมแผน 
4. ควรมีกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรให้
คลอบคลมุทุกวัตถุประสงค์ และตอบสนอง
พันธกิจในกำรเป็น One Stop Service 
 

ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัย
และถ่ำยทอด
เทคโนโลย ี

- - 1. ควรมีกำรก ำหนดปรัชญำและปณธิำน
ของหน่วยงำนเองเพื่อใหม้ีควำมสอดคล้อง
กับพันธกิจหลัก 
2. ควรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำรของหน่วยงำน โดยมีกำรก ำหนดตัวบ่งช้ี
และค่ำเป้ำหมำยให้อยู่ในเอกสำรเดียวกัน 
3. ควรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำรให้ครอบคลุมทุกภำรกิจ เช่น แผน
บริหำรจดักำร แผนประกันคุณภำพ และให้
มีกำรถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรและก ำหนด
ผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
4. ควรมีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
5. ควรมีกำรประเมินกำรเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณคำ่ต่อสงัคมจำก
กำรปฏิบัติงำนตำมควำมเช่ียวชำญเฉพำะ
ของหน่วยงำน 

โครงกำรจดัตั้งส่วน
งำนจัดกำรศึกษำ 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร - - 1. ควรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ

ผู้รับบริกำรในแตล่ะดำ้นอยู่ในภำพแล้ว
น ำมำวำงแผนเป็นภำพรวมของส ำนักงำน
เลขำนุกำร และด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำร PDCA ต่อไป 
2. ควรมีกำรแสดงข้อมลูเปรยีบเทียบให้

เห็นถึงควำมต้องกำรของผู้รบับริกำรกับกำร
วำงแผน และผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนให้
ชัดเจน 
3. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ควรมี

กำรน ำผลมำเชื่อมโยงกันทุกตัวบ่งช้ี และผล
กำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัย
และถ่ำยทอด
เทคโนโลย ี

ด้านวิจัย 
1. มีกำรตีพิมพ์ 
เผยแพรผ่ลงำนวิจยั
อย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีกำรสนับสนุน
เครื่องมืองำนวิจัยขั้นสูง 
ส ำหรับหำรท ำวิจัยของ
นิสิตและบุคลำกร 
ด้านบริการวิชาการ 
1. มีงำนบริกำร
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
2. งำนบริกำรวิชำกำร
ที่จัดมีประสิทธิภำพ ซึ่ง
สะท้อนไดจ้ำกค่ำควำม
พึงพอใจของผู้ขอรับ
บริกำร 

ด้านวิจัย 
1. ขำดระบบและกลไกในกำร
ติดตำมและประเมินกำร
สนับสนุนทุนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ใหม้ีประสิทธิภำพ 
2. งำนวิจัยส่วนใหญไ่ม่มีกำร
น ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงชัดเจน 
3. ยังไม่มีกำรประสำนงำนกับ
ผู้วิจัยในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
ให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำใจ
และน ำไปใช้ได ้
ด้านบริการวิชาการ 
1. ขำดกำรบูรณำกำรงำน
บริกำรวิชำกำรกับกำรวิจัยและ
กำรเรยีนกำรสอนอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

ด้านวิจัย 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนำระบบกลไกใน
กำรติดตำมและประเมินกำรสนับสนุนทุน
วิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์
2. ควรเผยแพร่งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรคส์ู่ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอก
เพื่อให้มีกำรน ำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ไปใช้ประโยชน ์
ด้านบริการวิชาการ 
1. ควรเพิ่มงำนบริกำรวิชำกำรที่มีกำรบูร
ณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรวิจัยและ
กำรเรยีนกำรสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ัง
กับงำนวิจัยและกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
2. ควรปรับให้มีกำรประเมิน/แบบ
ประเมินผู้ให้บริกำรเพื่อกำรปรับปรุงและ
พัฒนำตนเองต่อไป 



รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          259 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
2. กำรประเมินผลโครงกำร
และกิจกรรมบริกำรวิชำกำรเป็น
แบบทำงเดียวคือผู้ขอรับบริกำร
ประเมินผู้ให้บริกำรจึงขำดกำร
ประเมินตนเองของผู้ให้บริกำร 
3. ขำดกำรระบุ
กลุ่มเป้ำหมำยที่แท้จริงและกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรจ ำเป็นของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่แท้จริง 

โครงกำรจดัตั้งส่วน
งำนจัดกำรศึกษำ 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและจัดกำร 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร - - กำรจัดกำรควำมรู้ และกำรบริหำรควำม

เสี่ยง ควรด ำเนินกำรตำมรูปแบบของ
คณะกรรมกำร และน ำผลของโครงกำรทั้ง 
2 มำน ำเสนอหรือขอข้อคิดเห็นจำกท่ี
ประชุมส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะฯ โดย
ด ำเนินกำรให้ครบวงจร PDCA กับแผน
บริหำรควำมเสี่ยงในประเด็นที่มีกำร
ประเมินวำ่มีควำมเสี่ยงสูง ควรเร่งรีบ
ด ำเนินกำรแล้วด ำเนินกำรใหส้อดคล้อง 
และเชื่อมโยงตำมเกณฑม์ำตรฐำนรำยข้อ 

ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัย
และถ่ำยทอด
เทคโนโลย ี

- - 1. ควรมีแผนกำรจัดกำรบริกำรวิชำกำร
เชิงรุก 
2. ควรมีกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม และมีเอกสำรทีส่ำมำรถ
ตรวจสอบได ้
3. ควรมีกลไกและวิธีกำรพัฒนำหน่วยงำน
สู่สถำบันกำรเรยีนรูต้ำมเกณฑ์มำตรฐำน
คู่มือประกันคณุภำพ 

โครงกำรจดัตั้งส่วน
งำนจัดกำรศึกษำ 

- 1. ไม่มีคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำนและไม่มีหลักเกณฑ์
กำรประเมินคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน 
2. ไม่มีกำรก ำหนดประเด็น
ควำมรู้ และเป้ำหมำยของกำร

1. ควรมีกำรตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำนปฏิบัติหน้ำทีต่ำมระเบียบ/
ข้อบังคับ ที่ก ำหนดครบถ้วน และมีกำร
ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้
ล่วงหน้ำ 
2. ควรมีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ และ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
จัดกำรควำมรู ้ เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ ท่ี

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร - - 1. ควรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำร

วิเครำะหค์่ำใช้จ่ำยสถำนะทำงกำรเงิน และ
ควำมมั่นคงของหน่วยงำน 
2. แผนกลยุทธ์ควำมท ำ STOW และน ำ
ผล STOW มำใช้ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ 

ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัย
และถ่ำยทอด
เทคโนโลย ี

- - ควรมีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
และรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบเพื่อ
เป็นข้อมูลส ำหรับกำรตดัสินใจของผู้บริหำร 

โครงกำรจดัตั้งส่วน
งำนจัดกำรศึกษำ 

- 1. งบประมำณจัดซื้อหนังสือ
ภำยในห้องสมดุมีน้อย 
2. หน่วยงำนไม่มีกำรท ำบัญชี
รำยรับ-รำยจ่ำยที่ชัดเจน 

1. ควรเพิ่มงบประมำณจัดซื้อหนังสือ
ภำยในห้องสมดุ เนื่องจำกกำรรับนิสิตเพิ่ม
มำกขึ้น 
2. หน่วยงำนควรจัดท ำบัญชี รำยรับ-
รำยจ่ำย ให้ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร - - ควรน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์

ไปเปรยีบเทียบก่อผลกำรด ำเนินในรอบปี
ต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรของ
หน่วยงำน 

ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัย
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

- - หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญกับกำรประกัน
คุณภำพมำกขึ้น 

โครงกำรจดัตั้งส่วน
งำนจัดกำรศึกษำ 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร - - 1. ควรมีกำรประชุมงำนในแตล่ะงำน เพื่อ

ท ำกำรวิเครำะห์งำน และกำรจดัท ำ Work 
For เพื่อมำปรับปรุงเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
2. ควรมีกำรทบทวนหรือข้อก ำหนด
กระบวนกำรลดระยะเวลำด ำเนินงำน แล้ว
น ำไปแจ้งให้หน่วยงำนท่ีให้บริกำรทรำบ 

ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัย
และถ่ำยทอด
เทคโนโลย ี

- - ควรมีกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจหลัก เพื่อท่ีจะสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงวิธีกำรใหไ้ดผ้ลกำรด ำเนินงำนท่ี
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สอดคล้องกับแผนท่ีไดจ้ัดท ำไว ้

โครงกำรจดัตั้งส่วน
งำนจัดกำรศึกษำ 

- - - 

บทท่ี 4 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตำมท่ีมหำวิทยำลัย ได้ประเมินคุณภำพภำยในคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ตำมรอบปีกำรศึกษำ 
2553 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน – 1 กรกฎำคม 2554 นั้น คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ได้จัดท ำแผนพัฒนำ
ปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ  โดยมีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง
ฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน45โครงกำร/กิจกรรม  และได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ
ปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 26โครงกำร/กิจกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 11โครงกำร/กิจกรรม และยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 8โครงกำร/กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงกำรอบรมจัดท ำเอกสำรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ(มคอ.) 

- เนื่องจำกมีกำรจัดกำรอบรมโดยวิทยำเขต 

2) โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร 

- เนื่องจำกมีกำรจัดกำรอบรมโดยวิทยำเขต 

3) โครงกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- เนื่องจำกผู้รับผิดชอบติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

4) โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 

- เนื่องจำกผู้รับผิดชอบติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

5) โครงกำรสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรพื้นฐำน 

- เนื่องจำกงบประมำณที่กู้ไว้ไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำร จึงชะลอไปก่อน 

6) จัดสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

- เนื่องจำกผู้รับผิดชอบติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

7) มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนจำกผลกำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- เนื่องจำกผู้รับผิดชอบติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

8) จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะฯและหน่วยงำนภำยใน โดยก ำหนดประเด็นควำมรู้ด้ำนกำร

ผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 

- เนื่องจำกผู้รับผิดชอบติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
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  รำยละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ประจ าปี 2554 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รายงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บทสรุปผู้บริหาร 

1.หน่วยงำนย่อยยัง
ขำดกำรท ำ 
แผนยุทธศำส 
ตร ์

1.หน่วยงำนย่อยควรจัดท ำ 
แผนยุทธศำสตร์ท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ยุทธศำสตร์ของคณะฯ และ
มหำวิทยำลัย 
 
 
 

ทุกหน่วยงำนต้องมี
แผนพัฒนำตนเอง
เพื่อก ำหนดทิศทำง
และเป้ำหมำย
ร่วมกัน 

ทุกหน่วยงำนประชุม
ปรึกษำหำรือถึง
แนวทำงต่ำงๆและ
ร่วมกันจัดท ำแผน 

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ในกำรพัฒนำ
หน่วยงำนภำยในและ
ประชำสัมพันธ์ 
ให้บุคลำกรได้รับ
ทรำบร่วมกัน 
 
 

จ ำนวนหน่วยงำนท่ีมี
แผนยุทธศำสตร์อย่ำง
น้อยร้อยละ 80 

 ต.ค. 54- พ.ค.55 รองคณบดี 
ฝ่ำยวำงแผน 
/ หัวหน้ำหน่วยงำน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2.ขำดกำรติดตำมท่ีมี
ประสิทธิภำพ 
และขำดกำรประเมิน
เพื่อน ำผลมำใช้
ปรับปรุง 

2.คณะฯ ควรติดตำมผลกำร 
ด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและน ำผลมำ
วิเครำะห์ ประเมิน 
และใช้ในกำรปรับปรุงแผน 

ในปีงบประมำณ 
2553 ยังไม่มีกำร
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนเริ่มมีกำร
สรุปผลกำรปฏิบัติ 
งำนรอบ 8 เดือน 
ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2554 
เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯในกำร
ประชุมครั้งท่ี 
7/2554 วันจันทร์ ท่ี 
25 กรกฎำคม 2554 

ด ำเนินกำรสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 
2554 เสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำ
คณะฯเพ่ือพิจำรณำ
และน ำผลกำร
พิจำรณำและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรประจ ำ
คณะฯไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
 

1. สรุปผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงำน 
ประจ ำปี 2554 เสนอ
ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ 
2. น ำข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะไป
ปรับปรุงแผน 

ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
1.1 อยู่ในระดับไม่ต่ ำ
กว่ำดี 

  พ.ย. 54- ต.ค. 55 รองคณบดีฝ่ำย
วำงแผน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3.ทุนสนับสนุนนิสิต
ระดับบัณฑิต 
ศึกษำยังมีน้อยหำกมี
กำรสร้ำงแรงจูงใจ
ด้ำนทุนกำรศึกษำ
ให้กับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำจะท ำให้
จ ำนวนนิสิตเพิ่ม
จ ำนวนขึ้น 

3.ควรให้กำรสนับสนุนทุน 
กำรศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำและเตรียม
ควำมพร้อมของเครื่องมือ
และห้องปฏิบัติกำรให้
เพียงพอต่อจ ำนวนนิสิต 

คณะฯมีกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่ง
ทุนภำยนอกคณะ
และ มก.และ
ด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์
หลักสูตรให้
หลำกหลำยช่องทำง
มำกขึ้นและบริหำร
จัดกำรให้มีห้องเรียน
และห้องปฏิบัติกำร
เพิ่มขึ้นโดยใช้
งบประมำณเงินกู้
จำกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ 

          รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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4.กรอบในกำรบริหำร
งำนวิจัย 
เชื่อมโยงกำรเรียนกำร
สอนกับบริกำร
วิชำกำรไม่ชัดเจนไม่มี
ระบบและกลไกใน
กำรรวบรวม คัดสรรค์
วิเครำะห์ และ
สังเครำะห์ควำมรู้จำก
งำนวิจัย 

4.คณะฯ ควรจัดอบรมให้
ควำม 
รู้แก่อำจำรย์หรือมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้ำนท่ี
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
ดังน้ี 
1) กำรน ำผลกำรวิจัยในชั้น
เรียน 
ในด้ำนวิธีกำรสอน 
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนมำพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
2) เทคนิคกำรบูรณำกำร
งำน 
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมนิสิต 

  

  1. ก ำหนดกรอบใน
กำรบริหำรงำนวิจัย
เชื่อมโยงกำรเรียนกำร
สอน กำร 
บริกำรวิชำกำรให้
ชัดเจน 
2. ส่งเสริมให้ผู้วิจัย 
น ำควำมรู้ท่ีได้จำกงำน 
วิจัย ไปใช้ในกำรเรียน
กำรสอน 
3. ส่งเสริมให้มีกำร
เชื่อมโยงงำนวิจัยกับ
กำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 
4. สร้ำงระบบและ
กลไกกำรวิเครำะห์
และสังเครำะห์ควำมรู้
จำกงำนวิจัยสู่
สำธำรณะชนใน
รูปแบบของบทควำม 
/ องค์ควำมรู้ ท่ีคน
ท่ัวไปเข้ำใจได้โดย
ก ำหนดเป็นเงื่อนไข 
ของกำรรับทุน
สนับสนุนจำกคณะฯ 

1. มีกรอบในเชื่อมโยง
งำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอนและกำรบริกำร
วิชำกำร 
 
2. มีผลงำนวิจัยท่ีบูรณำ
กำรกับกำรเรียนกำร
สอน 
 
 
3. มีผลงำนวิจัยท่ีบูรณำ
กำรกับกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 
4. มีบทควำมวิชำกำร
เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้
จำกผลงำนวิจัยท่ีคน
ท่ัวไปเข้ำใจได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

ต.ค.54 -พ.ค.55 
 
 
 
ต.ค.54 -พ.ค.55 
 
 
 
ต.ค.54 -พ.ค.55 
 
 
ต.ค. 54 - พ.ค. 55 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5.ระบบและกลไก
กำรบูรณำกำร 
กำรเรียนกำรสอนกับ
งำนบริกำรวิชำกำร
เป็นแบบสรุปจำกล่ำง
ขึ้นบนยังขำดทิศทำง
ในกำรขับเคลื่อนจำก
ส่วนกลำงไปยังผู้
ปฏิบัติและเป็น
หน่วยงำนบูรณำกำร
งำนวิจัยแต่ระบบและ
กลไกในกำรขับเคลื่อน
ยังไม่ชัดเจน 

  

  

1. ก ำหนดกลยุทธ์ใน
กำรบริหำรจัดกำร
ระบบและกลไกกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมให้ชัดเจน 
2. สร้ำงกลไกกระตุ้น
ให้อำจำรย์บูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนกับ
กำรบริกำรวิชำกำร 

1. ก ำหนดกลยุทธ์ใน
กำรบริหำรจัดกำร
ระบบและกลไกกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมให้ชัดเจน 
2. ก ำหนดเงื่อนไขใน
โครงกำรสนับสนุน 
โครงกำรบริกำร
วิชำกำรให้มีกำรบูร
ณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอน และ/หรือ 
กำรวิจัย 

มีโครงกำรบริกำร
วิชำกำรท่ีบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนและ/
หรือ กำรวิจัย อย่ำงน้อย
ร้อยละ 20 

300,000 ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัยและรองฯ
ศสวท. ฝ่ำยบริกำร
วิชำกำร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

6.ในด้ำนกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และ 
บุคลำกรในคณะฯ 
ผู้บริหำรคณะควร
วิเครำะห์ควำม
ต้องกำรจ ำเป็นให้
สอดคล้องกับพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของ
คณะฯแล้วน ำไป
ก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อ
กำรพัฒนำบุคลำกร
แล้วแจ้งให้บุคลำกรใน
คณะทรำบว่ำทิศทำง
ท่ีควรพัฒนำตนเองคือ
อะไรโดยคณะฯให้
บุคลำกรกรอกแบบ
ส ำรวจควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำตนเอง
ว่ำจะพัฒนำด้ำนใด/
อย่ำงไร/เมื่อใด 
หลังจำกนั้น คณะฯน ำ

  

  

จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร 
เพื่อเพิ่มคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอน
และเตรียมควำม
พร้อมในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซ่ียน 

1. โครงกำรอบรม
จัดท ำเอกสำรตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (มคอ.) 
2. โครงกำรอบรม
ภำษำ 
อังกฤษส ำหรับ
บุคลำกร 
3. โครงกำรอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. โครงกำรจัดท ำแผน 
พัฒนำรำยบุคคล 

มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนอย่ำงน้อยร้อยละ 
70  
มีควำมพึงพอใจ อย่ำง
น้อย 3.51 

  ต.ค.54 - พ.ค.55 รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร / รอง
คณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
/ หัวหน้ำหน่วยงำน 
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ข้อมูลท่ีรวบรวมได้
จำกอำจำรย์และ
บุคลำกร มำสรุปเป็น
ข้อมูลเพื่อกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรที่
มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1. ถึงแม้ผู้บริหำรจะมี
กำรสื่อสำร 
ผ่ำนหัวหน้ำสำยวิชำ 
แต่อำจำรย์โดยทั่วไป
ยังไม่ทรำบถึงทิศทำง
ของคณะฯ 

  ได้แจกเอกสำรแก่
บุคลำกร 
และพูดคุยกันในเรื่อง
ของวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศำสตร์ของคณะฯ 
ในกำรสัมมนำ
บุคลำกรประจ ำปี 
2554  

ประชุมชี้แจงเพื่อให้ 
บุคลำกรได้รับทรำบ
และเสนอควำม
คิดเห็น 

โครงกำรสัมมนำ
บุคลำกรคณะศิลป
ศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ประจ ำปี 
2554 ประชุมระดม
ควำมคิดเห็นในกลุ่ม
เพื่อจัดท ำโครงกำร/
กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับประเด็น
ยุทธศำสตร์และกล
ยุทธ์ 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำง
น้อยร้อยละ 70 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
3.51 

243,000 17-18 ก.ย. 54 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิเทศและ
กิจกำรพิเศษ 

2. หน่วยงำนย่อยยัง
ขำดกำรจัดท ำ 
แผนยุทธศำสตร์ท่ี
สอดคล้องกับแผน

ควรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
ของหน่วยงำนย่อยท่ี
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ของคณะฯ 

ทุกหน่วยงำนต้องมี
แผนพัฒนำตนเองเพื่อ
ก ำหนดทิศทำงและ
เป้ำหมำยร่วมกัน 

ทุกหน่วยงำน
ประชุม
ปรึกษำหำรือถึง
แนวทำงต่ำงๆและ

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ในกำรพัฒนำ
หน่วยงำนภำยในและ
ประชำสัมพันธ์ 

จ ำนวนหน่วยงำนท่ีมี
แผนยุทธศำสตร์อย่ำง
น้อยร้อยละ 80 

  ต.ค. 54- พ.ค.55 รองคณบดี 
ฝ่ำยวำงแผน 
/ หัวหน้ำหน่วยงำน 
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ยุทธศำสตร์ของคณะฯ
จึงท ำให้เกิดสภำพท่ี
อำจำรย์ตั้งใจท ำงำน
และท ำงำนหนักแต่ไม่
มีแรงกระตุ้นในกำร
ขับเคลื่อนสำขำให้มี
ควำมเป็นเลิศ 
 
 
 

ร่วมกันจัดท ำแผน ให้บุคลำกรได้รับ
ทรำบร่วมกัน 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1.หลักสูตรที่ขอใช้จำก
คณะอื่นๆ 
ท่ีบำงเขนควรลดให้
น้อยลง 

ในกำรเปิดหลักสูตรใหม่และ 
ปรับปรุงหลักสูตรควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมี
ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ในสำขำวิชำมำ
วิพำกษ์หลักสูตรก่อนส่งให้
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ของคณะและมหำวิทยำลัย 

เป็นไปตำมระบบและ 
กลไกในกำรพัฒนำ
และปรับปรุงง
หลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยอยู่แล้ว 

พัฒนำหลักสูตรใหม่
ของคณะเองให้มำก
ขึ้น 

กำรพัฒนำหลักสูตร
ระดับบัญฑิตศึกษำท่ีมี
บูรณำกำรระหว่ำง
สำขำ 

มีหลักสูตรใหม่
ระดับบัญฑิตศึกษำท่ีมี
บูรณำกำรระหว่ำงสำขำ
อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 

  ต.ค.54-ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
/สำยวิชำ/โครงกำร
จัดต้ังสำยวิชำ 
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2.ควรมีกำรประเมิน
และน ำผล 
กำรประเมินคุณภำพ
ของกำรบริกำร
ห้องสมุด อุปกรณ์
กำรศึกษำและ
สภำพแวดล้อมกำร
เรียนรู้มำเป็นข้อมูลใน
กำรพัฒนำกำร
จัดบริกำรท่ีสนอง
ควำมต้องกำรของ
นิสิตและผู้ใช้บริกำร 

    1. ท ำกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำร 
ห้องสมุด อุปกรณ์
กำรศึกษำ และ
สภำพแวดล้อมกำร
เรียนรู้ 
(องค์ประกอบ 2 ตัว
บ่งชี ้2.5)  
2. น ำผลกำร
ประเมินมำ
พัฒนำกำร
จัดบริกำร 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ประเมินควำมพึง
พอใจตำมตัวบ่งชี้ 2.5    
2. ท ำกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจตำมตัว
บ่งชี้ 2.5  3. น ำผล
ประเมินมำพัฒนำ
ปรับปรุงกำรให้บริกำร 

ผลประเมินในตัวบ่งชี้ 
2.5 อยู่ในระดับไม่ต่ ำ
กว่ำดี 

  ต.ค.54 
 
 

พ.ย. 54 
 

ธ.ค.54- พ.ค. 55 

คณะกรรม 
กำรประเมิน 
คุณภำพกำรบริกำร 
ตำมตัวบ่งชี้ 2.5 

 
 
 

 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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  จำกข้อเสนอแนะของ 
สปค.01 ในปีท่ีผ่ำนมำ 
พบว่ำสัดส่วนกำรเพิ่มขึ้น
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
ยังคงน้อยอยู่เมื่อเทียบกับ
จ ำนวนนิสิตในระดับปริญญำ
ตรี (คือ โท และเอก =18 
คน ตรี 322 คน)ดังน้ันจึง
ควรเพิ่มนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำให้มำกขึ้น 

ในปีกำรศึกษำ 
2554-2555  
ยังไม่สำมำรถเพิ่มนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษำได้ 

            

  ทุกรำยวิชำควรมี
รำยละเอียด 
ของรำยวิชำและควรระบุว่ำ
ได้มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน/
กลยุทธ์กำรสอน/กำร
ประเมินในทุกรำยวิชำ 

  กระตุ้นให้มีกำร
จัดท ำ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
ครบทุกรำยวิชำ 

สรุปข้อมูลมคอ. 3 
และ มคอ. 5 บน
เว็บไซต์ของคณะฯ 

มีมคอ.3 และ มคอ.5 
ครบทุกรำยวิชำ 

  ต.ค.54-พ.ค.55 รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
/หัวหน้ำสำยวิชำ 

3.จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมี
ต ำแหน่งทำง 
วิชำกำรยังมีน้อย 

ควรมีระบบและกลไก
ผลักดัน 
ให้อำจำรย์ขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

  กระตุ้นให้อำจำรย์
เสนอ 
ขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรมำกขึ้น 

กำรให้รำงวัลแก่
อำจำรย์ท่ีเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

มีผู้เสนอขอต ำแหน่ง
อย่ำงน้อย 1 คน 

100,500 ต.ค.54-ก.ย. 55 รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 

4.ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร 
ยังไม่เพียงพอกับ
จ ำนวนนิสิต 
(จำกกำรสัมภำษณ์) 

หำงบประมำณเพิ่มเติมใน
กำร 
จัดห้องเรียน และ 
ห้องปฏิบัติกำร 
ให้เพียงพอ 

  
 

  โครงกำรสร้ำงอำคำร
ปฏิบัติกำรพื้นฐำน 

ห้องเรียนห้องปฏิบัติกำร
เพิ่มขึ้น 

50,000,000   รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5.ควรมีกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่พัฒนำ 
จำกงำนวิจัย 

ควรท ำวิจัยในชั้นเรียนและ 
น ำผลกำรวิจัยมำพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน/
วิธีกำรสอนในรำยวิชำท่ี
อำจำรย์รับผิดชอบ 

    1.จัดสัมมนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 
2.มีกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนจำกผล
กำรสัมมนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีโครงกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงน้อย 1 
โครงกำร 

  ทุกภำคศึกษำปกติ รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
/หัวหน้ำสำยวิชำ/
ประธำน 
โครงกำรจัดต้ังสำย
วิชำ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1.ควรมีกำรผลักดันให้
เกิดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนำและ
ประสบกำรณ์แก่ศิษย์
เก่ำ 

1.กำรพัฒนำควำมรู้/
กิจกรรม 
แก่ศิษย์เก่ำควรจัดในวันท่ี
ศิษย์เก่ำมำร่วมงำนจ ำนวน
มำก เช่นในงำนคืนสู่เหย้ำ
ควรจัดช่วงเวลำให้มีกำร
อบรมให้ควำมรู้แก่ศิษย์เก่ำ
ด้วย 

คณะฯจะสอบถำม
ควำมคิดเห็นจำกศิษย์
เก่ำและหำกศิษย์เก่ำมี
ควำมต้องกำรให้จัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนำ
ประสบกำรณ์ทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ
คณะฯ จะพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอของศิษย์เก่ำ 

สอบถำมควำม
คิดเห็นจำกศิษย์เก่ำ
และหำกศิษย์เก่ำมี
ควำมต้องกำรให้จัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนำ
ประสบกำรณ์ทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ
คณะฯ จะพิจำรณำ
ด ำเนินกำร 

  ได้รับข้อมูลจำกศิษย์เก่ำ
อย่ำงน้อยร้อยละ 10 

- ธ.ค. 54 รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2.คณะกรรมกำรให้
ค ำปรึกษำ 
วิชำกำรระดับปริญญำ
ตรีควรด ำเนินกำรให้
ครบตำมวงจรคุณภำพ 
(PDCA) เพื่อน ำ
ประเด็นปัญหำท่ีพบ
มำพัฒนำปรับปรุง
แก้ไข 

2.น ำผลประเมินอำจำรย์ท่ี 
ปรึกษำวิชำกำรมำปรับปรุง
ระบบกำรให้ค ำปรึกษำ
วิชำกำรเพื่อให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

  น ำผลกำรประเมิน
มำใช้เพ่ือกำรพัฒนำ
ระบบฯต่อไป 

ประชุมพิจำรณำผล
กำรประเมินและ
น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงระบบกำรให้
ค ำปรึกษำวิชำกำร 

รำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรท่ีแสดง
ให้เห็นว่ำน ำผลกำร
ประเมินฯมำใช้เพื่อ
ปรับปรุงกำรให้
ค ำปรึกษำวิชำกำร 

- ม.ค.-55 รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิต/คณะ

กรรม 
กำรให้ค ำปรึกษำ 
วิชำกำรระดับ
ปริญญำตรี 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1.แม้ว่ำคณะมีกำร
ก ำหนดนโยบำย 
กำรส่งเสริมงำนวิจัย 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
องค์กรเพื่อขับเคลื่อน
งำนวิจัยแต่ระบบและ
กลไกในกำรบริหำร
งำนวิจัยยังไม่ชัดเจน
ระบบในกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อส่งเสริม
งำนวิจัยยังไม่มี กำร
สกัด วิเครำะห์
สังเครำะห์จำกข้อมูล
กิจกรรมพัฒนำ (ตัว
บ่งชี้ 2.4) กำรขำด
กำรประเมินทบทวน
กิจกรรมต่ำงๆ จะท ำ
ให้คณะฯไม่ม่ันใจว่ำ
จะสร้ำงงำนวิจัยใน

    1. จัดท ำระบบและ
กลไกในกำรบริหำร
งำนวิจัย 
 
2. จัดท ำระบบและ
กลไกในกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อส่งเสริม
งำนวิจัย 
3. จัดให้มี
กระบวนกำรประเมิน
และทบทวนกิจกรรม
ต่ำงๆเพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ 

1. จัดท ำ work flow 
กำรบริหำรงำนวิจัย 
 
2. ส่งเสริมให้มีกำร
จัดต้ังหน่วยเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน 
(Specialized units) 
3. ประเมินผลและ
ทบทวนกิจกรรมต่ำงๆ
เพื่อหำควำมคุ้มค่ำ
ทำงด้ำนงบประมำณ
และพัฒนำรูปแบบ
วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 

1. มี work flow ในกำร
บริหำรงำนวิจัย 
 
2. มีหน่วยเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน 
 
3. มีโครงกำร/กิจกรรม 
ท่ีมีกำรประเมินผล 
อย่ำงน้อยร้อยละ 80  

  ต.ค. - ธ.ค. 54 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 54 
 
 

ต.ค.54 -พ.ค.55 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 
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ระดับสำกล ตำม
วิสัยทัศน์ ท่ีก ำหนดไว้
ได้ 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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2.กรอบในกำรบริหำร
งำนวิจัยเชื่อมโยงกำร
เรียนกำรสอนกำร
บริกำรวิชำกำรยังไม่
ชัดเจน 

      1. ก ำหนดกรอบใน
กำรบริหำรงำนวิจัย
เชื่อมโยงกำรเรียนกำร
สอน กำร 
บริกำวิชำกำรให้
ชัดเจน 
2. ส่งเสริมให้ผู้วิจัย 
น ำควำมรู้ท่ีได้จำกงำน 
วิจัย ไปใช้ในกำรเรียน
กำรสอน 
3. ส่งเสริมให้มีกำร
เชื่อมโยงงำนวิจัยกับ
กำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 

1. มีกรอบในเชื่อมโยง
งำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอนและกำรบริกำร
วิชำกำร 
 
2. มีผลงำนวิจัยท่ีบูรณำ
กำรกับกำรเรียนกำร
สอน 
 
 
3. มีผลงำนวิจัยท่ีบูรณำ
กำรกับกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 

  ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

3.ยังไม่มีกำรติดตำม
และประเมิน 
ระบบและกลไกใน
กำรขับเคลื่อน
งำนวิจัย 

    ติดตำมและ
ประเมินผล 
โครงกำร/กิจกรรม ท่ี
สนับสนุนกำร
ขับเคลื่อน 
งำนวิจัย 
 
 
 

โครงกำรติดตำมและ
ประเมินผลงำน/
กิจกรรมสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนงำนวิจัย 

มีกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนในกำร
ขับเคลื่อนงำนวิจัย 

  ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

4.คณะควรมีกำร 
ประเมิน 
ประสิทธิผลงำนวิจัย
ตำมกลุ่มสำขำวิจัยใน
คณะ (ท้ังนี้เพรำะ
คณะมีควำม
หลำกหลำยสำขำ)เพื่อ
น ำข้อมูลมำพัฒนำ
งำนวิจัยได้ตรง
ประเด็นเพิ่มขึ้นและ
ควรมีประเมิน
ประสิทธิผลกำรให้ทุน
สนับสนุนแต่ละกลุ่ม 

 คณะฯมีผลงำนวิจัย 
2 กลุ่มสำขำ คือ 
1. กลุ่มสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ซ่ึง
ประกอบด้วย สำย
วิชำวิทยำศำสตร์
เคมี ฟิสิกส์ จุล
ชีววิทยำ คณิตศำตร์
และคอมพิวเตอร์ 
2. กลุ่มสำขำวิชำ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ซ่ึง
ประกอบด้วย สำย
วิชำศิลปศำสตร์
สังคมศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร์ 

1. รวบรวม
ผลงำนวิจัยของแต่ละ
กลุ่มสำขำ 
วิชำ ประเมินและ
เปรียบเทียบกับทุนท่ี
ได้รับกำรสนุบสนุ
นจำกคณะ 
2. จัดท ำสรุปกำรให้
ทุนสนับสนุนท้ังใน
ด้ำนกำรท ำวิจัยและ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนจ ำแนกตำม
กลุ่มสำขำวิชำ 

กำรจัดท ำฐำนข้อมูล
งำนวิจัย ( นักวิจัย 
โครงกำรวิจัยท่ีได้รับ
กำรสนับสนุน ผลงำน
ตีพิมพ์เผยแพร่ )แยก
ตำมกลุ่มสำขำวิชำ 

1. เงินสนับสนุนงำนวิจัย
ต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำ กลุ่มสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ำงน้อย 
180,000 บำท/คน และ
กลุ่มสำขำวิชำ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ อย่ำงน้อย 
75,000 บำท/คน 
2. ผลงำนวิจัยท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ กลุ่ม
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีอย่ำง
น้อยร้อยละ 20 และ
กลุ่มสำขำวิชำ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์อย่ำงน้อย 
ร้อยละ 10 หมำยเหตคุ่ำ
ร้อยละค ำนวณจำก ค่ำ
ถ่วงน้ ำหนักของผลงำน
ตีพิมพ/์จ ำนวนอำจำรย์ 
X 100  
 

  ต.ค. - ธ.ค. 54 
 
 
 
 
 
ต.ค. - ธ.ค. 54 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิจัยและรองฯ 
ศสวท. ฝ่ำยส่งเสริม
และสนับสนุนกำร
วิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5.ระบบและกลไกใน
กำรรวบรวม 
คัดสรรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ยังไม่
ชัดเจน 

    สร้ำงระบบและกลไก
กำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ควำมรู้จำก
งำนวิจัยสู่สำธำรณะ
ชนในรูปแบบของ
บทควำม / องค์
ควำมรู้ ท่ีคนท่ัวไป
เข้ำใจได้โดยก ำหนด
เป็นเงื่อนไข ของกำร
รับทุนสนับสนุนจำก
คณะฯ 

ก ำหนดเงื่อนไขใน
สัญญำรับทุน
สนับสนุน
โครงกำรวิจัยให้ต้องมี
บทควำมวิชำกำรเพื่อ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่
คนท่ัวไปเข้ำใจได้ 

มีบทควำมวิชำกำรเพื่อ
เผยแพร่องค์ควำมรู้จำก
ผลงำนวิจัยท่ีคนท่ัวไป
เข้ำใจได้ 

10,000 ต.ค. 54 - พ.ค. 55 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
รำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่และจ ำนวน
ทุนวิจัยถ้ำคณะวิชำน ำผล
กำรด ำเนินกำรไปวิเครำะห์ 
จัดหมวดหมู่จะเป็นข้อมูลท่ี
คณะใช้ในกำรขับเคลื่อนและ
ควรมีข้อมูลเพ่ือกำร
เทียบเคียงด้วยจะท ำให้คณะ
เห็นพัฒนำกำรของตนเอง
เห็นกำรเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะท่ีก ำหนด
ว่ำ “บรูณำกำรวิชำกำรและ
สร้ำงสรรค์วิจัยในระดับ
สำกล” ชัดเจนมำกขึ้น 

  โครงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลด้ำน
งำนวิจัยเพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร 

จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำน
งำนวิจัยเช่น 
1. เงินสนับสนุน
งำนวิจัย แยกตำม
กลุ่มสำขำและสำย
วิชำ 
2. ผลงำนตีพิมพ์
เผยแพร่ แยกตำม
กลุ่มสำขำและสำย
วิชำ 
เป็นต้น 

มีฐำนข้อมูลกำรวิจัย   ต.ค.54 -พ.ค 55 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิจัยและรองฯ 
ศสวท. ฝ่ำยส่งเสริม
แลสนับสนุนกำร
วิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1.แม้ว่ำคณะจะมี
หน่วยงำนท่ี 
รับผิดชอบโดยตรง 
และเป็นหน่วยงำน
บูรณำกำรกับงำนกำร
วิจัยแต่ระบบและ
กลไกในกำรขับเคลื่อน
ยังไม่ชัดเจน 

    จัดท ำระบบและ
กลไกในกำร
ด ำเนินงำนด้ำน
บริกำรวิชำกำร 

โครงกำรจัดท ำระบบ
และกลไกในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนบริกำร
วิชำกำร 

มี work flow ในกำร
บริหำรงำนด้ำนบริกำร
วิชำกำร 

  ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัยและรองฯ
ศสวท. ฝ่ำยบริกำร
วิชำกำร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2.แม้ว่ำคณะมี
กิจกรรมและโครงกำร
ให้บริกำรวิชำกำรท้ัง
แบบให้บริกำรแก่
ชุมชนและกิจกรรม
บริกำรท่ีมำจำก
ศักยภำพอำจำรย์แต่
ภำพรวมในกำร
บริหำรงำนบริกำร
วิชำกำรและทิศทำงยัง
ไม่ได้ก ำหนดกำร
เชื่อมโยงควำม
เข้มแข็งกับชุมชนและ
องค์กรภำยนอกยัง
ไม่ได้ก ำหนดแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรงำน 
และสร้ำงเครือข่ำยกับ

คณะฯควรก ำหนด
ควำมหมำย 
ของชุมชน เช่น พิจำรณำ
โดยพื้นท่ีโดยรอบคณะฯหรือ
พิจำรณำจำกควำมร่วมมือ
กลุ่มสำขำวิชำแล้ว
ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
ต้องกำร จัดท ำแผนกิจกรรม 
และควรมีแผนระยะสั้น
ระยะยำว 

  1. ส ำรวจควำม
คิดเห็นและก ำหนด
กรอบนิยำมของค ำว่ำ
ชุมชนจำกบุคลำกร
ภำยในคณะ 
2. ด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรของ
ชุมชน 
 
3. กระจำยข้อมูล
ควำมต้องกำรของ
ชุมชนสู่บุคลำกร 
เพื่อให้หน่วยงำน
ภำยในคณะฯ
พิจำรณำให้บริกำร
วิชำกำรท่ีตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ

1. โครงกำรก ำหนด
กรอบเขตชุมชนเพื่อ
กำรบริกำร 
 
 
2. สร้ำงเครือข่ำยและ
ส ำรวจควำมต้องกำร
ของชุมชน 
3. จัดท ำแผนกิจกรรม 
ท้ังระยะสั้นและระยะ
ยำว เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
ชุมชน 

มีโครงกำรบริกำร
วิชำกำรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
ชุมชนอย่ำงน้อย 1 
โครงกำร และมีควำมพึง
พอใจ อย่ำงน้อย 3.51 

60,000 ต.ค.54 -พ.ค 55 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัยและรองฯ
ศสวท. ฝ่ำยบริกำร
วิชำกำร 
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ชุมชน ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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3.ระบบและกลไก
กำรบูรณำกำร 
กำรเรียนกำรสอนกับ
งำนวิชำกำรเป็นแบบ
สรุปจำกล่ำงขึ้นบนยัง
ขำดทิศทำงในกำร
ขับเคลื่อนจำก
ส่วนกลำงไปยังผู้
ปฏิบัติ 

คณะฯ ควรมีกลยุทธ์ในกำร 
บริหำรจัดกำรระบบและ
กลไกกำรให้บริกำรวิชำกำร
แก่สังคมกำรก ำหนดกลยุทธ์
อย่ำงชัดเจนจะท ำให้คณะฯ
สำมำรถก ำหนดทิศทำงใน
กำรบูรณำกำรงำนวิชำกำร
กับภำรกิจอื่นชัดเจนมำกขึ้น
และยังเป็นเป้ำหมำยให้
คณำจำรย์ในกำรปฏิบัติ
ชัดเจนขึ้น 

  1. ก ำหนดกลยุทธ์ใน
กำรบริหำรจัดกำร
ระบบและกลไกกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมให้ชัดเจน 
2. สร้ำงกลไกกระตุ้น
ให้อำจำรย์บูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนกับ
กำรบริกำรวิชำกำร 

1. ก ำหนดกลยุทธ์ใน
กำรบริหำรจัดกำร
ระบบและกลไกกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมให้ชัดเจน 
2. ก ำหนดเงื่อนไขใน
โครงกำรสนับสนุน 
โครงกำรบริกำร
วิชำกำรให้มีกำรบูร
ณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอน และ/หรือ 
กำรวิจัย 

มีโครงกำรบริกำร
วิชำกำรท่ีบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนและ/
หรือ กำรวิจัย อย่ำงน้อย
ร้อยละ 20 

  ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิจัยและรองฯ 
ศสวท. ฝ่ำยบริกำร
วิชำกำร 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เมื่อมีกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จ 
ของกำรบูรณำกำร
งำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
แล้วควรน ำผล
ประเมินมำพัฒนำ
ปรับปรุง 
 
 

ควรน ำผลกำรประเมินไป 
ปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำน
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

มีกำรบูรณำกำรแต่
ยังไม่ได้น ำผล
ประเมินไปปรับปรุง 

น ำผลผลกำรประเมิน
ไป 
ปรับปรุงกำรบูรณำ
กำร 
งำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะ 
และวัฒนธรรมกับ 
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น ำ
ผลประเมินไป
ปรับปรุง 

มีผลประเมินตัวชี้วัด 6.1 
ไม่ต่ ำกว่ำ 4 

  ต.ค.54-พ.ค.55 รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 
/หัวหน้ำสำยวิชำ 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง  
5. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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(กลยุทธ์) 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรมีกำรติดตำม
และและประเมิน 
ผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน 
เนื่องจำกมีกำรประชุม
ติดตำม แต่ไม่มี
ผู้รำยงำนผลจึงไม่มี
กำรประเมิน 

ควรควบคุมดูแลให้มีกำร 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติกำร
เพื่อใช้ในกำรประเมิน 

มีกำรสรุปผลกำร
ปฏิบัติ 
งำนรอบ 8 เดือน 
ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2554 
เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯในกำร
ประชุมครั้งท่ี 
7/2554 วันจันทร์ ท่ี 
25 กรกฎำคม 2554 

ด ำเนินกำรสรุปผล
กำรปฏิบัติงำน
ครบรอบ 12 เดือน 
เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯ 
ประมำณเดือน
พฤศจิกำยน 2554  

  มีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯ เพื่อ
พิจำรณำ 

- พ.ย. - ธ.ค. 54 รองคณบดีฝ่ำย
วำงแผน 

2. ไม่พบหลักฐำน
แสดงกำรบริหำร 
จัดกำรตำมหลักธรร
มำภิบำลอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

  ในกำรประเมิน
ตนเอง 
ยังไม่มีผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 6  

ประเมินตนเองว่ำมี
ผล 
กำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์ 
มำตรฐำนข้อ 6 โดย
อธิบำยกำร
ด ำเนินงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ท้ัง 10 
ข้อให้ชัดเจนพร้องท้ัง
เอกสำรหลักฐำน 

  มีผลกำรประเมินตำมตัว
บ่งชี ้7.1 ไม่น้อยกว่ำ
ระดับดี 

  ต.ค.54- พ.ค. 55 คณบดี / รอง
คณบดีฝ่ำยบริหำร 
/ ผู้ช่วยคณบดี
บริหำร / หัวหน้ำ
สำย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  ควรมีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ด้ำน 
กำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัย 

  จัดท ำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ของคณะฯ 
และหน่วยงำนภำยใน 
โดยก ำหนดประเด็น
ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตและด้ำนกำร
วิจัย 

  มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ - ต.ค.54 -ม.ค. 55 รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  จำกกำรท่ีคณะฯได้วิเครำะห์ 

แนวทำงกำรหำรำยได้
เพิ่มเติม และเริ่มรับจ ำนวน
นิสิตเพิ่มขึ้นควรมีกำร
วิเครำะห์กำรเงินและวำง
แผนกำรใช้เงินรำยได้ให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
และวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนำ
คณะฯ อย่ำงเป็นรูปธรรม 

  ให้สำยวิชำมีแผนกำร
ใช้เงินรำยได้ท่ี
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

ให้สำยวิชำฯและ
โครงกำรจัดต้ังฯ เสนอ
แผนกำรใช้เงินรำยได้
ต่อท่ีประชุม
กรรมกำรบริหำร 
และจัดกำร 

มีแผนกำรใช้เงินรำยได้
ของสำยวิชำฯและ
โครงกำรจัดต้ังฯ ท่ี
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

- ต.ค.54- เม.ย.55 รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

คณะมีกำรน ำผลกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมำปรับปรุง
แต่ยังไม่ส่งผลให้มีกำร
พัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้ 

ควรมีกำรน ำผลกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำภำยในมำ
ปรับปรุงกำรท ำงำนเพื่อกำร
พัฒนำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้ 

  เสนอข้อมูลผลกำร
ประเมินตำมตัวบ่งชี้
ของสกอ. และตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ต่อท่ีประชุมผู้บริหำร
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
พิจำรณำจัดท ำ 
แผนพัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

  มีผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

  ต.ค. -ธ.ค. 54 รองคณบดีฝ่ำย
วำงแผนและ
ประกันคุณภำพ 

  ควรมีกำรจัดท ำระบบฐำน 
ข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศ
ให้มีควำมสมบูรณ์ และให้
ครบท้ัง 9 องค์ประกอบ 

ก ำลังด ำเนินกำรอยู่
แต่ในปีกำรศึกษำ 
2554 คำดว่ำจะยังไม่
ครบท้ัง 9 
องค์ประกอบ 

จัดท ำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำร
จัดเก็บข้อมูลให้ครบ
ท้ัง 9 องค์ประกอบ 

  มีฐำนข้อมูลเพ่ือกำร
ประกันคุณภำพอย่ำง
น้อย 2 ฐำน 

  ต.ค.54 -พ.ค 55 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2553 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รายงาน ณ วันที่ 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บทสรุปผู้บริหาร 

1.หน่วยงำนย่อยยัง
ขำดกำรท ำ 
แผนยุทธศำสตร ์

1.หน่วยงำนย่อย
ควรจัดท ำ 
แผนยุทธศำสตร์
ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
ยุทธศำสตร์ของ
คณะฯ และ
มหำวิทยำลยั 
 

ทุกหน่วยงำน
ประชุม
ปรึกษำหำรือถึง
แนวทำงต่ำงๆและ
ร่วมกันจัดท ำแผน 

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ใน
กำรพัฒนำหน่วยงำน
ภำยในและประชำสัมพันธ์ 
ให้บุคลำกรไดร้ับทรำบ
ร่วมกัน 

จ ำนวนหน่วยงำน
ที่มีแผน
ยุทธศำสตร์อย่ำง
น้อยร้อยละ 80 

2 100 % - รอง
คณบด ี
ฝ่ำย
วำงแผนฯ 
/ หัวหน้ำ
หน่วยงำน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการ

แก้ไขปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 
9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2.ขำดกำรตดิตำมที่
มีประสิทธิภำพและ
ขำดกำรประเมิน
เพื่อน ำผลมำใช้
ปรับปรุง 

2.คณะฯ ควรติดตำม
ผลกำร 
ด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และน ำ
ผลมำวิเครำะห์ 
ประเมิน 
และใช้ในกำรปรับปรุง
แผน 

ด ำเนินกำรสรุปผล
กำรปฏิบัติงำนตำม
ตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 
2554 เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯเพื่อ
พิจำรณำและน ำผล
กำรพิจำรณำและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์

1. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติงำน ประจ ำปี 
2554 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 
2. น ำข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ
ไปปรับปรุงแผน 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินตัวบ่งช้ี 1.1 
อยู่ในระดับไม่ต่ ำกว่ำด ี

2 
 
 
 
 
 
1 

100 % 
 
 
 
 
 

50 % 

- 
 
 
 
 
 
- 

รองคณบดฝี่ำย
วำงแผน 
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และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี
 

 
 
 
 
 
 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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กิจกรรม โครงการ/
กิจกรรม 

4.คณะควรมี
กำร ประเมิน 
ประสิทธิผล
งำนวิจัยตำม
กลุ่มสำขำวิจัย
ในคณะ (ทั้งนี้
เพรำะคณะมี
ควำม
หลำกหลำย
สำขำ)เพื่อน ำ
ข้อมูลมำพัฒนำ
งำนวิจัยได้ตรง
ประเด็นเพิ่มขึ้น
และควรมี
ประเมิน
ประสิทธิผลกำร
ให้ทุนสนับสนุน
แต่ละกลุ่ม 

4. คณะฯ ควรจัดอบรม
ให้ควำมรู้แก่อำจำรย์
หรือมีเวทีแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในด้ำนที่เกี่ยวกับ
กำรเรยีนกำรสอนดังนี ้
1) กำรน ำผลกำรวิจัยใน
ช้ันเรียนในด้ำนวิธีกำร
สอน กระบวนกำรเรียน
กำรสอนกำรประเมินผล
กำรเรยีนรู้ของผู้เรียน 
มำพัฒนำกระบวนกำร
เรียนกำรสอน 
2) เทคนิคกำรบรูณำ
กำรงำน 
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กับกำร
เรียนกำรสอนและ
กิจกรรมนสิิต 

1. รวบรวมผลงำนวิจัย
ของแต่ละกลุม่สำขำ 
วิชำ ประเมินและ
เปรียบเทยีบกับทุนท่ี
ได้รับกำรสนบุสนุนจำก
คณะ 
 
2. จัดท ำสรุปกำรให้ทุน
สนับสนุนท้ังในด้ำนกำร
ท ำวิจัยและกำรตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงำนจ ำแนก
ตำมกลุม่สำขำวิชำ 

1. ก ำหนดกรอบในกำรบรหิำร
งำนวิจัยเชื่อมโยงกำรเรียนกำร
สอน 
กำรบริกำรวิชำกำรให้ชัดเจน 
 
 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้วิจัย 
น ำควำมรู้ที่ได้จำกงำนวิจัย 
ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
3. ส่งเสรมิให้มีกำรเชื่อมโยง
งำนวิจัยกับกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีกรอบใน
เชื่อมโยงงำนวิจัย
เข้ำกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรบริกำร
วิชำกำร 
 
 
2. มีผลงำนวิจัยท่ี
บูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอน 
3. มีผลงำนวิจัยท่ี
บูรณำกำรกับกำร
บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 

 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ำยวิจัยและรองฯ 
ศสวท. ฝ่ำยส่งเสริม
และสนบัสนุนกำร
วิจัย 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   4. สร้ำงระบบและกลไกกำร
วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้
จำกงำนวิจัยสูส่ำธำรณะชนใน
รูปแบบของบทควำม / องค์
ควำมรู้ ท่ีคนท่ัวไปเข้ำใจไดโ้ดย
ก ำหนดเป็นเงื่อนไข ของกำรรับ
ทุนสนับสนุนจำกคณะฯ 

4. มีบทควำม
วิชำกำรเพื่อเผยแพร่
องค์ควำมรู้จำก
ผลงำนวิจัยท่ีคน
ทั่วไปเข้ำใจได ้
 
 
 

2 
 
 

100% -  

 
หมายเหตุ  กิจกรรม/โครงกำรที่ 3.  มีผลกำรด ำเนินงำน 2  คือ เกณฑ์พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ปี 2555 คร้ังที่ 1 
  กิจกรรม/โครงกำรที่ 4.  มีผลกำรด ำเนินงำน 2  คือ สัญญำรับทุนปี 2554 และหลักเกณฑก์ำรพิจำรณำทนุ ปี 2554 ไม่ไดก้ ำหนดชัดเจนแตท่ำง ศสวท. เชิญผู้ทีไ่ด้รับทนุ ปี 2553 ที่
ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ลัวมำสมัภำษณ์ถึงงำนทีไ่ด้ท ำเพื่อประชำสัมพันธ์หน้ำเวปไซด์คณะฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงา
นตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5.ระบบและกลไกกำรบรู
ณำกำร 
กำรเรยีนกำรสอนกับงำน
บริกำรวิชำกำรเป็นแบบ
สรุปจำกล่ำงขึ้นบนยังขำด
ทิศทำงในกำรขับเคลื่อน
จำกส่วนกลำงไปยังผู้
ปฏิบัติและเป็นหน่วยงำน
บูรณำกำรงำนวิจัยแต่
ระบบและกลไกในกำร
ขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจน 

  1. ก ำหนดกลยุทธ์ในกำร
บริหำรจดักำรระบบและ
กลไกกำรให้บริกำร
วิชำกำรแก่สังคมให้ชัดเจน 
2. สร้ำงกลไกกระตุ้นให้
อำจำรย์บูรณำกำรกำร
เรียนกำรสอนกับกำร
บริกำรวิชำกำร 

1. ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำร
จัดกำรระบบและกลไกกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแกส่ังคมให้
ชัดเจน 
 
2. ก ำหนดเงื่อนไขในโครงกำร
สนับสนุน โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอน และ/หรือ กำรวิจัย 

มีโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ที่บูรณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอนและ/หรือ กำร
วิจัย อย่ำงน้อยร้อยละ 20 

2 
 
 

 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
100% 

- 
 
 
 
 

300,000  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัยและรองฯ
ศสวท. ฝ่ำย
บริกำรวิชำกำร 
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หมายเหตุ  กิจกรรม/โครงกำรที่ 1.  มีผลกำรด ำเนินงำน 2  คือกำรให้งบประมำณสนับสนนุแก่สำขำ/สำยวิชำ เพิ่มเติมเพื่อท ำกิจกรรมนี้ 
  กิจกรรม/โครงกำรที่ 2.  มีผลกำรด ำเนินงำน 2  คือรองหัวหน้ำศูนยฯ์ไดป้ระชำสัมพนัธ์งบสนับสนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน/วิจัยข้ำงต้น 
 
 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 
2. 

ข้อเสนอ 
แนะ 

3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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6.ในด้ำนกำรพัฒนำคณำจำรยแ์ละ
บุคลำกรในคณะฯ ผู้บรหิำรคณะ
ควรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็น
ให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของคณะฯแล้วน ำไป
ก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรแล้วแจ้งให้บุคลำกรใน
คณะทรำบว่ำทิศทำงที่ควรพัฒนำ
ตนเองคืออะไรโดยคณะฯให้
บุคลำกรกรอกแบบส ำรวจควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองว่ำจะ
พัฒนำด้ำนใด/อยำ่งไร/เมื่อใด 
หลังจำกนั้น คณะฯน ำข้อมลูที่
รวบรวมได้จำกอำจำรย์และ
บุคลำกร มำสรุปเป็นข้อมลูเพื่อ
กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรที่มี
กำรวิเครำะห์ข้อมลูเชิงประจักษ ์

  จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
เพื่อเพ่ิมคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนและเตรียมควำม
พร้อมในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซี่ยน 

1. โครงกำรอบรมจัดท ำเอกสำร
ตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มคอ.) 
2. โครงกำรอบรมภำษำ 
อังกฤษส ำหรับบุคลำกร 
3. โครงกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
4. โครงกำรจัดท ำแผน 
พัฒนำรำยบุคคล 

มีกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนอยำ่งน้อย
ร้อยละ 70  
มีควำมพึงพอใจ 
อย่ำงน้อย 3.51 

0 
 
 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
0 
 
0 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

รองคณบดฝี่ำย
บริหำร / รอง
คณบดฝี่ำย
วิชำกำร / หัวหน้ำ
หน่วยงำน 

 
 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 
2. 

ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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(กลยุทธ)์ โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1. ถึงแม้ผู้บริหำรจะมี
กำรสื่อสำร 
ผ่ำนหัวหน้ำสำยวิชำ 
แต่อำจำรยโ์ดยทั่วไปยัง
ไม่ทรำบถึงทิศทำงของ
คณะฯ 

  ประชุมชี้แจง
เพื่อให ้
บุคลำกรได้
รับทรำบและ
เสนอควำม
คิดเห็น 

โครงกำรสัมมนำบุคลำกรคณะศลิปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ประจ ำปี 2554 ประชุมระดมควำม
คิดเห็นในกลุม่เพื่อจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตรแ์ละกลยุทธ์ 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
อย่ำงน้อยร้อยละ 
70 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจ 3.51 

2 100 248,852.50  ผู้ช่วย
คณบด ี
ฝ่ำยวิเทศ
และกิจกำร
พิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



298                                                                       รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 

1.หลักสูตรที่ขอใช้จำก
คณะอื่นๆที่บำงเขนควรลด
ให้น้อยลง 

ในกำรเปิดหลักสตูรใหม่
และปรับปรุงหลักสูตร
ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกท่ีมีควำม
เชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ใน
สำขำวิชำมำวิพำกษ์
หลักสตูรก่อนส่งให้
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ของคณะและ
มหำวิทยำลยั 

พัฒนำหลักสตูรใหม่ของ
คณะเองให้มำกข้ึน 

กำรพัฒนำหลักสูตร
ระดับบญัฑิตศึกษำที่
บูรณำกำรระหวำ่งสำขำ 

มีหลักสูตรใหม่
ระดับบญัฑิตศึกษำที่
มีบูรณำกำรระหว่ำง
สำขำอย่ำงน้อย 1 
หลักสตูร 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 
/สำยวิชำ/
โครงกำรจดัตั้ง
สำยวิชำ 

 
หมายเหตุมีกำรพัฒนำหลักสูตรระดับบัญฑิตศึกษำท่ีบูรณำกำรระหว่ำงสำขำ จ ำนวน 1 หลักสูตร คือ หลุกสูตร วท.ม. (นิติวิทยำศำสตร์) 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2.ควรมีกำรประเมินและ
น ำผลกำรประเมินคณุภำพ
ของกำรบริกำรห้องสมุด 
อุปกรณ์กำรศึกษำและ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
มำเป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำกำรจัดบริกำรที่
สนองควำมต้องกำรของ
นิสิตและผู้ใช้บริกำร 

  1. ท ำกำรประเมินควำม
พึงพอใจในกำรให้บริกำร 
ห้องสมุด อุปกรณ์
กำรศึกษำ และสภำพ 
แวดล้อมกำรเรยีนรู้ 
(องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งช้ี 
2.5)  
2. น ำผลกำรประเมินมำ
พัฒนำกำรจัดบริกำร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ตำมตัวบ่งช้ี 2.5    
2. ท ำกำรประเมินควำมพึง
พอใจตำมตัวบ่งช้ี 2.5   
3. น ำผลประเมินมำพัฒนำ
ปรับปรุงกำรให้บริกำร 

ผลประเมินในตัว
บ่งช้ี 2.5 อยู่ใน
ระดับไม่ต่ ำกว่ำด ี

2 
 
 
2 
 
1 

100 
 
 

100 
 

50 

  คณะกรรม 
กำรประเมิน 
คุณภำพกำร
บริกำร ตำม
ตัวบ่งช้ี 2.5 

 ทุกรำยวิชำควรมี
รำยละเอียด 
ของรำยวิชำและควร
ระบุว่ำได้มีกำรพัฒนำ
หรือปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน/กลยุทธ์
กำรสอน/กำรประเมินใน
ทุกรำยวิชำ 

กระตุ้นให้มีกำรจัดท ำ 
มคอ.3 และ มคอ.5 ครบ
ทุกรำยวิชำ 

สรุปข้อมลู มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 บนเว็บไซต์ของ
คณะฯ 

ม ีมคอ.3 และ มคอ.
5 ครบทุกรำยวิชำ 

1 50   
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 
9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3.จ ำนวนอำจำรย์ที่มี
ต ำแหน่งทำง 
วิชำกำรยังมีน้อย 

ควรมีระบบและกลไก
ผลักดัน 
ให้อำจำรย์ขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 
 

กระตุ้นให้อำจำรย์เสนอ 
ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
มำกขึ้น 

กำรให้รำงวัลแก่อำจำรย์ที่
เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

มีผู้เสนอขอต ำแหน่ง
อย่ำงน้อย 1 คน 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่ำย
วิชำกำร 

4.ห้องเรียนห้องปฏิบัติกำร 
ยังไม่เพียงพอกับจ ำนวน
นิสิต 
(จำกกำรสมัภำษณ์) 

หำงบประมำณเพิม่เตมิ
ในกำร 
จัดห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติกำรให้
เพียงพอ 

  โครงกำรสร้ำงอำคำร
ปฏิบัติกำรพื้นฐำน 

ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร
เพิ่มขึ้น 

0 0 - รองคณบดี
ฝ่ำย
บริหำร 
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5.ควรมีกำรจดักำรเรียนรู้
ที่พัฒนำจำกงำนวิจัย 

ควรท ำวิจัยในช้ันเรียน
และน ำผลกำรวิจัยมำ
พัฒนำกระบวนกำรเรียน
กำรสอน/วิธีกำรสอนใน
รำยวิชำที่อำจำรย์
รับผิดชอบ 

  1.จัดสัมมนำแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน 
2.มีกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนจำกผลกำร
สัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

มีโครงกำรวจิัยเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงน้อย 1 
โครงกำร 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

- 
 
 
- 

รองคณบดี
ฝ่ำย
วิชำกำร 
/หัวหน้ำ
สำยวิชำ/
ประธำน 
โครงกำร
จัดตั้งสำย
วิชำ 

 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
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1.ควรมีกำรผลักดันให้
เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
และประสบกำรณ์แก่
ศิษย์เก่ำ 

1.กำรพัฒนำควำมรู/้กิจกรรม 
แก่ศิษย์เก่ำควรจดัในวันท่ีศิษย์เก่ำ
มำร่วมงำนจ ำนวนมำก เช่นใน
งำนคืนสู่เหย้ำควรจัดช่วงเวลำให้มี
กำรอบรมให้ควำมรู้แก่ศิษยเ์ก่ำ
ด้วย 
 

สอบถำมควำมคดิเห็นจำกศิษย์เก่ำและ
หำกศิษย์เก่ำมีควำมต้องกำรให้จดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณท์ำง
วิชำกำรและวิชำชีพคณะฯ จะ
พิจำรณำด ำเนินกำร 

  ได้รับข้อมลูจำก
ศิษย์เก่ำอย่ำง
น้อยร้อยละ 10 

1 50 - รอง
คณบดี
ฝ่ำย

กิจกำร
นิสิต 

 
หมายเหตุ  กิจกรรม/โครงกำรที่ 1.  มีผลกำรด ำเนินงำน 1  คือได้รับข้อมูลจำกศิษย์เก่ำจ ำนวน 8 คน และมีหัวข้อดังเอกสำรแนบ (เอกสำรหมำยเลข 1)  กอปกับกิจกำรนิสิตได้ด ำเนนิกำรขอ
ข้อมูลจำกศิษย์เก่ำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 

3. แนว
ทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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2. คณะกรรมกำรใหค้ ำปรึกษำ 
วิชำกำรระดับปริญญำตรีควร
ด ำเนินกำรให้ครบตำมวงจร
คุณภำพ (PDCA) เพื่อน ำ
ประเด็นปัญหำที่พบมำพัฒนำ
ปรับปรุงแก้ไข 

 
 

2.น ำผลประเมิน
อำจำรย์ที ่
ปรึกษำวิชำกำรมำ
ปรับปรุงระบบกำรให้
ค ำปรึกษำวิชำกำร
เพื่อให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งข้ึน 

น ำผลกำร
ประเมินมำใช้
เพื่อกำรพัฒนำ
ระบบฯต่อไป 

ประชุมพิจำรณำผลกำร
ประเมินและน ำมำใช้ใน
กำรพัฒนำปรับปรุง
ระบบกำรใหค้ ำปรึกษำ
วิชำกำร 

รำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรที่แสดงให้เห็น
ว่ำน ำผลกำรประเมินฯมำใช้
เพื่อปรับปรุงกำรให้ค ำปรึกษำ
วิชำกำร 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำร
นิสิต/คณะ

กรรม 
กำรให้

ค ำปรึกษำ 
วิชำกำรระดับ
ปริญญำตร ี

 
หมายเหตุ  กิจกรรม/โครงกำรที่ 1.  มีผลกำรด ำเนินงำน 2  คือ1. ฝ่ำยกิจกำรนิสิตไดส้่งหนังสือแจ้งข้อมูลปัญหำของนิสิตที่เก่ียวข้องกับหน่วยงำนตำ่งๆให้ทรำบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อน ำไปสู่กำร
แก้ปัญหำที่สอดคล้องกับหน่วยงำน/หลักสูตร (ดังเอกสำรรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ 4/2554 วันที่ 9 พ.ย. 2554 )  2.ฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้จดัท ำคู่มืออำจำรย์ที่ปรกึษำให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกท่ำน
เพื่อรับทรำบข้อมูลต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ (เอกสำรรำยงำนกำรประชุม คร้ังที่ 2/2554 วันที่ 6 ก.ค. 2554)  3.แจ้งผลกำรประเมินอำจำรย์ที่ปรกึษำโดยนิสิต ให้อำจำรย์ทีป่รึกษำทรำบ
ทำงระบบ AMS e-offce 
 
 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
โครงการ/

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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กิจกรรม กิจกรรม 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1.แม้ว่ำคณะมีกำรก ำหนด
นโยบำยกำรส่งเสริมงำนวิจยั
ปรับเปลีย่นโครงสร้ำงองค์กรเพื่อ
ขับเคลื่อนงำนวิจัยแตร่ะบบและ
กลไกในกำรบริหำรงำนวิจัยยังไม่
ชัดเจนระบบในกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อส่งเสริมงำนวิจัยยัง
ไม่มี กำรสกัด วิเครำะห์
สังเครำะห์จำกข้อมลูกิจกรรม
พัฒนำ (ตัวบ่งช้ี 2.4) กำรขำด
กำรประเมินทบทวนกิจกรรม
ต่ำงๆ จะท ำให้คณะฯไมม่ั่นใจว่ำ
จะสร้ำงงำนวิจัยในระดับสำกล 
ตำมวิสยัทัศน์ ที่ก ำหนดไวไ้ด ้

  1. จัดท ำระบบและกลไก
ในกำรบริหำรงำนวิจัย 
2. จัดท ำระบบและกลไก
ในกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
ส่งเสริมงำนวิจัย 
3. จัดให้มีกระบวนกำร
ประเมินและทบทวน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ 

1. จัดท ำ work flow กำร
บริหำรงำนวิจัย 
2. ส่งเสรมิให้มีกำรจัดตั้ง
หน่วยเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 
(Specialized units) 
3. ประเมินผลและทบทวน
กิจกรรมต่ำงๆเพื่อหำควำม
คุ้มค่ำทำงด้ำนงบประมำณ
และพัฒนำรูปแบบวิธีกำร
ด ำเนินกิจกรรม 

1. มี work flow ในกำร
บริหำรงำนวิจัย 
2. มีหน่วยเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน 
 
3. มีโครงกำร/กิจกรรม ท่ี
มีกำรประเมินผล อย่ำง
น้อยร้อยละ 80  

2 
 
2 
 
 
1 

100% 
 

100% 
 

 
50% 

- 
 
- 
 
 
- 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ำยวิจัย 

หมายเหตุ  กิจกรรม/โครงกำรที่ 1.  มีผลกำรด ำเนินงำน 2  คือรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย ศสวท. 
  กิจกรรม/โครงกำรที่ 2.  มีผลกำรด ำเนินงำน 2  คือรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3.ยังไม่มีกำรติดตำมและ
ประเมินระบบและกลไกในกำร
ขับเคลื่อนงำนวิจัย 

  ติดตำมและประเมินผล 
โครงกำร/กิจกรรม ท่ี
สนับสนุนกำรขับเคลื่อน 
งำนวิจัย 

โครงกำรติดตำมและ
ประเมินผลงำน/กิจกรรม
สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
งำนวิจัย 

มีกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนในกำร
ขับเคลื่อนงำนวิจัย 

2 
 

100% - ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ำยวิจัย 

 
หมายเหตุ  มีผลกำรด ำเนินงำน 2คือบันทึกข้อควำมสรุปกำรจัดสรรทุนสนับสนนุประเภทตำ่งๆ ปี 2554  
      - กำรใช้งบประมำณ 
      - รำยงำนฉบับสมบูรณ์ทีไ่ด้ (ทุนสนับสนนุวิจัย งบปี 2553) 
      - จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ 
      - จ ำนวนกำรเสนอผลงำนต่ำงประเทศ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงา
นตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

4.คณะควรมีกำร ประเมิน 
ประสิทธิผลงำนวิจัยตำม
กลุ่มสำขำวิจัยในคณะ 
(ทั้งนี้เพรำะคณะมีควำม
หลำกหลำยสำขำ)เพื่อน ำ
ข้อมูลมำพัฒนำงำนวิจัยได้
ตรงประเด็นเพิม่ขึ้นและ
ควรมีประเมินประสิทธิผล
กำรให้ทุนสนับสนุนแต่ละ
กลุ่ม 

4. คณะฯ ควรจัดอบรมให้
ควำมรู้แก่อำจำรย์หรือมีเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในด้ำนที่
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนดังนี ้
1) กำรน ำผลกำรวิจัยในช้ัน
เรียนในด้ำนวิธีกำรสอน 
กระบวนกำรเรียนกำรสอนกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน มำพัฒนำกระบวนกำร
เรียนกำรสอน 
2) เทคนิคกำรบรูณำกำรงำน 
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมนิสติ 

1. รวบรวมผลงำนวิจัย
ของแต่ละกลุม่สำขำ 
วิชำ ประเมินและ
เปรียบเทยีบกับทุนท่ี
ได้รับกำรสนบุสนุ
นจำกคณะ 
2. จัดท ำสรุปกำรให้
ทุนสนับสนุนท้ังใน
ด้ำนกำรท ำวิจัยและ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนจ ำแนกตำม
กลุ่มสำขำวิชำ 

1. ก ำหนดกรอบในกำรบรหิำร
งำนวิจัยเชื่อมโยงกำรเรียนกำร
สอนกำรบริกำรวิชำกำรให้
ชัดเจน 
2. ส่งเสรมิให้ผู้วิจัย 
น ำควำมรู้ที่ได้จำกงำนวิจัย 
ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
3. ส่งเสรมิให้มีกำรเชื่อมโยง
งำนวิจัยกับกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม 
4. สร้ำงระบบและกลไกกำร
วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้
จำกงำนวิจัยสูส่ำธำรณะชนใน
รูปแบบของบทควำม / องค์
ควำมรู้ ท่ีคนท่ัวไปเข้ำใจไดโ้ดย
ก ำหนดเป็นเงื่อนไข ของกำรรับ
ทุนสนับสนุนจำกคณะฯ 

1. มีกรอบในเชื่อมโยงงำนวิจัย
เข้ำกับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรบริกำรวิชำกำร 
 
2. มีผลงำนวิจัยท่ีบรูณำกำร
กับกำรเรยีนกำรสอน 
 
3. มีผลงำนวิจัยท่ีบรูณำกำร
กับกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 
4. มีบทควำมวิชำกำรเพื่อ
เผยแพร่องค์ควำมรู้จำก
ผลงำนวิจัยท่ีคนท่ัวไปเข้ำใจได ้

1 
 
 
 
2 
 
 
2   
 
 
2 
 

50% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

ผู้ช่วย
คณบด ี
ฝ่ำยวิจัย
และ 
รองฯ 
ศสวท. 
ฝ่ำย
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
กำรวิจัย 
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หมายเหตุ  กิจกรรม/โครงกำรที่ 3.  มีผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 2  คือเกณฑ์พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ปี 2555 คร้ังที่ 1 

  กิจกรรม/โครงกำรที่ 4.  มีผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 2  คือสัญญำรับทุนปี 2554 และหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำทุน ปี 2554 ไม่ได้ก ำหนดชัดเจนแตท่ำง ศสวท. เชิญผู้ที่ได้รบัทุน ปี 
2553 ที่ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณล์ัวมำสัมภำษณ์ถึงงำนที่ได้ท ำเพือ่ประชำสัมพันธ์หนำ้เวปไซด์คณะฯ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตีพิมพ์เผยแพร่และ
จ ำนวนทุนวิจัยถ้ำคณะวิชำน ำผลกำรด ำเนินกำร
ไปวิเครำะห์ จัดหมวดหมู่จะเป็นขอ้มูลที่คณะใช้
ในกำรขับเคลื่อนและควรมีข้อมูลเพื่อกำร
เทียบเคียงด้วยจะท ำให้คณะเห็นพัฒนำกำรของ
ตนเองเห็นกำรเชื่อมโยงกับวิสัยทศัน์ของคณะที่
ก ำหนดว่ำ “บรูณำกำรวิชำกำรและสร้ำงสรรค์
วิจัยในระดับสำกล” ชัดเจนมำกขึน้ 

โครงกำรจดัท ำฐำนข้อมูล
ด้ำนงำนวิจัยเพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำน
งำนวิจัยเช่น 
1. เงินสนับสนุนงำนวิจัย 
แยกตำมกลุ่มสำขำและ
สำยวิชำ 
2. ผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ 
แยกตำมกลุ่มสำขำและ
สำยวิชำ 

มีฐำนข้อมูล
กำรวิจัย 

2 100% - ผู้ช่วย
คณบด ี
ฝ่ำยวิจัย
และรองฯ 
ศสวท. 
ฝ่ำย
ส่งเสริมแล
สนับสนุน
กำรวิจัย 

หมายเหตุ  กิจกรรม/โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ2  คือศสวท.เชิญผู้ที่ได้รับทุนสนบัสนนุกำรวิจัยทีส่่งรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ลัวให้สัมภำษณ์และจดัท ำเป็นวดีีทัศน์ (1-2 นำที) 
ประชำสัมพนัธ์หน้ำเวปไซด์คณะฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 
4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบ 
ประ 
มาณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1.แม้ว่ำคณะจะมีหน่วยงำนที่
รับผิดชอบโดยตรง และเป็น
หน่วยงำนบูรณำกำรกับงำนกำร
วิจัยแต่ระบบและกลไกในกำร
ขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจน 

  จัดท ำระบบและกลไกในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรจดัท ำระบบ
และกลไกในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนบริกำร
วิชำกำร 

มี work flow ในกำร
บริหำรงำนดำ้นบริกำร
วิชำกำร 

1 50%   ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยวิจัยและ
รองฯศสวท. 
ฝ่ำยบริกำร
วิชำกำร 
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2.แม้ว่ำคณะมีกิจกรรมและ
โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรทั้ง
แบบให้บริกำรแก่ชุมชนและ
กิจกรรมบริกำรที่มำจำก
ศักยภำพอำจำรย์แตภ่ำพรวมใน
กำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร
และทิศทำงยังไมไ่ด้ก ำหนดกำร
เชื่อมโยงควำมเขม้แข็งกับชุมชน
และองค์กรภำยนอกยังไมไ่ด้
ก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรงำน และสร้ำง
เครือข่ำยกับชุมชน 

คณะฯควรก ำหนด
ควำมหมำย 
ของชุมชน เช่น พิจำรณำ
โดยพื้นท่ีโดยรอบคณะฯ
หรือพิจำรณำจำกควำม
ร่วมมือกลุม่สำขำวิชำแล้ว
ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
ต้องกำร จัดท ำแผน
กิจกรรม และควรมีแผน
ระยะสั้นระยะยำว 

1. ส ำรวจควำมคิดเห็นและ
ก ำหนดกรอบนิยำมของค ำว่ำ
ชุมชนจำกบุคลำกรภำยในคณะ 
2. ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรของชุมชน 
 
3. กระจำยข้อมลูควำมต้องกำร
ของชุมชนสู่บุคลำกร เพื่อให้
หน่วยงำนภำยในคณะฯ
พิจำรณำให้บริกำรวิชำกำรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชน 

1. โครงกำรก ำหนด
กรอบเขตชุมชนเพื่อ
กำรบริกำร 
2. สร้ำงเครือข่ำยและ
ส ำรวจควำมต้องกำร
ของชุมชน 
3. จัดท ำแผนกิจกรรม 
ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยำว เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
ชุมชน 

มีโครงกำรบริกำร
วิชำกำรที่เกี่ยวเนื่อง
กับชุมชนอย่ำงน้อย 1 
โครงกำร และมีควำม
พึงพอใจ อย่ำงน้อย 
3.51 

1 
 
 
1 
 
 
1 

25% 
 
 

25% 
 
 

25% 

  ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยวิจัยและ
รองฯศสวท. 
ฝ่ำยบริกำร
วิชำกำร 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงา
นตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 
9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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เมื่อมีกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จ 
ของกำรบูรณำกำรงำนด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
แล้วควรน ำผลประเมินมำ
พัฒนำปรับปรุง 

ควรน ำผลกำรประเมิน
ไปปรับปรุงกำรบูรณำ
กำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน 

น ำผลผลกำรประเมินไป 
ปรับปรุงกำรบรูณำกำร 
งำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมกับ 
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น ำผล
ประเมินไปปรับปรุง 

มีผลประเมินตัวช้ีวัด 6.1 
ไม่ต่ ำกว่ำ 4 

2 100 - รองคณบด ี
ฝ่ำยวิชำกำร 
/หัวหน้ำสำย
วิชำ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

1. ควรมีกำรตดิตำมและ
และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน
เนื่องจำกมีกำรประชุม
ติดตำม แต่ไม่มผีู้รำยงำนผล 
จึงไม่มีกำรประเมิน 

ควรควบคุมดูแลให้มีกำร 
รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติกำรเพื่อใช้ในกำร
ประเมิน 

ด ำเนินกำรสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำนครบรอบ 12 
เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 
ประมำณเดือนพฤศจิกำยน 
2554  

  มีกำรตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีอย่ำงน้อยปลีะ 
2 ครั้ง และรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะฯ เพื่อพิจำรณำ 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่ำยวำงแผน
และประกัน
คุณภำพ 

 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงา
นตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 
9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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2. ไม่พบหลักฐำนแสดง
กำรบริหำร 
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำลอย่ำงเป็นรปูธรรม 

  ประเมินตนเองว่ำมผีล 
กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์
มำตรฐำนข้อ 6 โดยอธิบำย
กำรด ำเนินงำนตำมหลักธรร
มำภิบำล ท้ัง 10 ข้อให้
ชัดเจนพร้องทั้งเอกสำร
หลักฐำน 

  มีผลกำรประเมินตำมตัว
บ่งช้ี 7.1 ไม่น้อยกว่ำ
ระดับด ี

2 100 - คณบด ี/ 
รองคณบดี
ฝ่ำยบรหิำร 
/ ผู้ช่วย
คณบดี
บริหำร / 
หัวหน้ำสำย 

  ควรมีกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 

จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ของคณะฯ 
และหน่วยงำนภำยใน โดย
ก ำหนดประเด็นควำมรูด้้ำน
กำรผลิตบณัฑิตและด้ำนกำร
วิจัย 

  มีแผนกำรจัดกำรควำมรู ้ 0 0 - รองคณบดี
ฝ่ำยบรหิำร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงา
นตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 
9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

  จำกกำรที่คณะฯได้วิเครำะห ์
แนวทำงกำรหำรำยได้เพิม่เตมิ 
และเริ่มรับจ ำนวนนิสติเพิ่มขึ้น
ควรมีกำรวเิครำะห์กำรเงิน
และวำงแผนกำรใช้เงินรำยได้
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
และวิสยัทัศน์เพ่ือพัฒนำ
คณะฯ อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ให้สำยวิชำมีแผนกำรใช้เงิน
รำยได้ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และวิสัยทัศน์
ของคณะฯ 

ให้สำยวิชำฯและ
โครงกำรจดัตั้งฯ เสนอ
แผนกำรใช้เงินรำยไดต้่อ
ที่ประชุม
กรรมกำรบริหำร 
และจัดกำร 

มีแผนกำรใช้เงินรำยได้
ของสำยวิชำฯและ
โครงกำรจดัตั้งฯ ที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่ำยบรหิำร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงา
นตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 
9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

คณะมีกำรน ำผลกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำมำปรับปรุง
แต่ยังไมส่่งผลให้มีกำร
พัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งช้ี 

ควรมีกำรน ำผลกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำภำยในมำ
ปรับปรุงกำรท ำงำนเพื่อกำร
พัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งช้ี 

เสนอข้อมูลผลกำรประเมิน
ตำมตัวบ่งช้ีของสกอ. และ
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ต่อที่
ประชุมผู้บริหำรเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องพิจำรณำจัดท ำ 
แผนพัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ 

  มีผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

2 100    รองคณบดี
ฝ่ำยวำงแผน
และประกัน
คุณภำพ 

  ควรมีกำรจัดท ำระบบฐำน 
ข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศให้
มีควำมสมบูรณ์ และให้ครบทั้ง 
9 องค์ประกอบ 

จัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรจัดเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 
9 องค์ประกอบ 

  มีฐำนข้อมูลเพื่อกำร
ประกันคณุภำพอย่ำง
น้อย 2 ฐำน 

2 100   ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำย
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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หมำยเหตุ  มีฐำนข้อมูลเพื่อกำรประกันคณุภำพ ที่คณะพัฒนำขึ้นเอง 3 ฐำน คือ 1. ฐำนข้อมูลวิจัย  2. ฐำนข้อมูลบุคลำกร และ 3. ฐำนข้อมมูลนิสติ 
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บทท่ี 5 
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ได้รับมอบหมำยจำก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ตำมผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2554 (1 มิถุนำยน 2554 – 31 พฤษภำคม 2555) ระหว่ำงวันที่ 4  - 6 กรกฎำคม  
2555 เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง    

คณะกรรมกำรประเมินฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่ง ว่ำผลกำรประเมินคุณภำพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  

รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2555 

รศ.ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธำนกรรมกำร    
รศ.บพิธ  จำรุพันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธำนกรรมกำร    
รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรสักุลชัย     คณะวิทยำศำสตร์  กรรมกำร 
นำงอรัญนำถ วิริยะรัมภะ      ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กรรมกำร 
นำงสุนทรี  กลิ่นบุปผำ   กองธุรกำร ก ำแพงแสน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงอวสร  ภิรมยำภรณ์   กองธุรกำร ก ำแพงแสน  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



316                                                                       รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554                                                                          

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รำยงำนนี้เป็นกำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2554 ตำมกระบวนกำรในระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ระหว่ำงวันที่  4  - 6 กรกฎำคม  2555 โดยคณะกรรมกำร
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภำพ จำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมรอบปีกำรศึกษำ 2554 (1 มิถุนำยน 2554 
- 31 พฤษภำคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจำกกำรสัมภำษณ์ อำจำรย์ จ ำนวน 6 คน บุคลำกร จ ำนวน 4 
คน และนิสิต จ ำนวน 4 คน 
  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์     มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดของมหำวิทยำลัย ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ภำพรวมทุกด้ำน คะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภำพระดับ  ดี   แยกเป็นผลกำรประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มี
คะแนนเฉลี่ย  4.17   อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลกำประเมินระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
รำยละเอียดสรุปได้ดังตำรำงท่ี 1 
 

ตำรำงที่ 1   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.71 4.50 4.50 4.50 5.00 4.28 4.43 4.27 4.27 4.28 4.27 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  3.83 4.00 4.00 4.00 - 1.73 1.73 3.94 3.94 1.73 2.84 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 4.00 4.00 4.00 - 3.49 3.49 4.00 4.00 3.49 3.90 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

- 3.00 3.00 3.00 - - - 3.00 3.00 - 3.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.13 - 4.00 4.00 4.13 4.00 

เฉลี่ยภาพรวม 3.78 4.21 4.17 4.17 5.00 3.76 3.83 4.17 4.13 3.76 3.99 

ผลการประเมิน ดี 4.00 4.00 4.00 ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยในครั้งนี้  คณะกรรมกำรฯ ได้มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนมีกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และภำวะผู้น ำ ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 

2. คณะฯมีควำมหลำกหลำยของหลักสูตรทั้งสำยวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ ซึ่งสำมำรถจะใช้จุดแข็งนี้สร้ำง
รำยวิชำที่มีลักษณะเป็นวิชำบูรณำกำรเพ่ิมมำก  

3. มีระบบและกลไกในกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตครอบคลุมทุกด้ำน และมีกำรน ำผลประเมินคุณภำพกำร
ให้บริกำรมำพัฒนำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของนิสิต 

4. มีศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้จำกหลำยแหล่ง ท ำให้เป็นคณะหนึ่งของวิทยำเขตก ำแพงแสนที่มีควำม
พร้อมรับกำรออกเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีหลำยโครงกำร/กิจกรรม ในแผนกลยุทธ์ที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ส่วนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว 
ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ถึงร้อยละ 35 

2. ระบบและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องพัก ระบบไฟ ระบบอินเตอร์เน็ต และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกบำงจุด ยังไม่เพียงพอกับจ ำนวนนิสิต (จำกกำรสัมภำษณ์) (ข้อมูลจำกนิสิตและอำจำรย์)       

3. ขำดกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรให้ทุนวิจัย กำรส่งผลงำนวิจัยตำมก ำหนด และกำรประเมินคุณภำพของ
ผลกำรวิจัยจำกประเภทกำรตีพิมพ์ 

4. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจยังขำดควำมสมบูรณ์และฐำนข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจไม่
ครบถ้วน 

 

ข้อเสนอแนะ     
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1. ผู้บริหำรคณะควรให้ควำมส ำคัญในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือน ำมำทบทวน
และปรับปรุง พร้อมทั้งมีระบบและกลไกในกำรผลักดันให้สำมำรถด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมได้ใกล้เคียงและบรรลุผล
ตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดไว้ในแผน 

2. ระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องพัก และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกบำงจุด ให้
เพียงพอกับจ ำนวนนิสิต  ระบบไฟ ระบบอินเตอร์เน็ต  

3. ควรผลักดันให้เกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์แก่ศิษย์เก่ำ 

4. ควรเร่งรัดในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ/ฐำนข้อมูล เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ในกำรบริหำรและตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินฯ ในรอบปีกำรศึกษำ 2553  พบว่ำ คณะฯ 
มีกำรพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงเป็นอย่ำงดี  โดยมีโครงกำรทั้งหมดตำม
แผนพัฒนำปรับปรุงฯ จ ำนวน45โครงกำร/กิจกรรม  และได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว 
จ ำนวน 26โครงกำร/กิจกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 11 โครงกำร/กิจกรรม และยังไม่ได้ด ำเนินกำร 8โครงกำร/
กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงกำรอบรมจัดท ำเอกสำรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มคอ.) 
- เนื่องจำกมีกำรจัดกำรอบรมโดยวิทยำเขต 

2) โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร 

- เนื่องจำกมีกำรจัดกำรอบรมโดยวิทยำเขต 

3) โครงกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- เนื่องจำกผู้รับผิดชอบติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
4) โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 

- เนื่องจำกผู้รับผิดชอบติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
5) โครงกำรสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรพ้ืนฐำน 

- เนื่องจำกงบประมำณท่ีกู้ไว้ไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำร จึงชะลอไปก่อน 

6) จัดสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

- เนื่องจำกผู้รับผิดชอบติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
7) มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนจำกผลกำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- เนื่องจำกผู้รับผิดชอบติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
8) จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะฯและหน่วยงำนภำยใน โดยก ำหนดประเด็นควำมรู้ด้ำนกำรผลิต

บัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 

- เนื่องจำกผู้รับผิดชอบติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 9 องค์ประกอบ 
และมีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรประเมิน จ ำนวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงำนประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.42  ได้คุณภาพระดับ   ดี   ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.13 ได้คุณภาพระดับ  ดี  
รำยละเอียดสรุปได้ดังตำรำงท่ี 1 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ

แผนด ำเนินกำร   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิต
บัณฑิต  

3.71 4.50 4.50 4.50 5.00 4.28 4.43 4.27 4.27 4.28 4.27 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำร
พัฒนำนิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย  3.83 4.00 4.00 4.00 - 1.73 1.73 3.94 3.94 1.73 2.84 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำร
และจัดกำร  

- 4.00 4.00 4.00 - 3.49 3.49 4.00 4.00 3.49 3.90 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกกำรเงินและงบประมำณ 

- 3.00 3.00 3.00 - - - 3.00 3.00 - 3.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกกำรประกันคณุภำพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.13 - 4.00 4.00 4.13 4.00 

เฉลี่ยภาพรวม 3.78 4.21 4.17 4.17 5.00 3.76 3.83 4.17 4.13 3.76 3.99 

ผลการประเมิน ดี 4.00 4.00 4.00 ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์   ในรอบปีกำรศึกษำ 2554 
สำมำรถสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรำยองค์ประกอบคุณภำพได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรำยองค์ประกอบคุณภำพ 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (35 ตัวบ่งชี้)  
ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  

4.16 3.99   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้)  
ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

4.18 4.02   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)      4.40 4.13   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)      4.42 4.17   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งช้ี) ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 4 3.76 3.80   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งช้ี) ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 4, 12 3.75 3.76   

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ       4.00 4.00   

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน ข้อ 6 7 7 4.00 4.00   

16.1 

(สมศ.) 
ผลกำรบริหำรสถำบันให้

เกิดอัตลักษณ ์

ข้อ 2 2 4 2.00 4.00 ไม่
ประเมิน 

16.2 

(สมศ.) 
ผลกำรพัฒนำบัณฑติ
ตำมอัตลักษณ ์

คะแนน 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 ไม่
ประเมิน 

17 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน 

ข้อ 2 1 0 1.00 0.00 ไม่
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต              4.44 4.27   

2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำ
และบรหิำรหลักสตูร 

ข้อ 4 7 4 5.00 4.00   

2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิ
ปริญญำเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

4.2 75 50.85 75 50.68 4.24 4.22   

147.5 148     

2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

51 16 11.90 17 11.49 1.98 1.91   

134.5 148     

2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ 
และสภำพแวดล้อมกำร
เรียนรู ้

ข้อ 5 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00   

2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำ
สัมฤทธิผลกำรเรียนตำม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
เสรมิสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

1  

(สมศ.) 
บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำน
ท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 319 98.15 319 4.92 4.91 
  

4.92 
  

  

325 325 

  จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ คน   366 366       

  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้ง
ภำคปกติและภำคพิเศษ 

(ภำคนอกเวลำรำชกำร) 

คน   399 399       

  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่
ได้งำนท ำ 

 
 

คน   296 296       

  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ประกอบอำชีพอิสระ 

คน   23 23       

  จ ำนวนบัณฑติที่มีงำนท ำ
ก่อนเข้ำศึกษำ 

คน   5 5       

  จ ำนวนบัณฑติที่ศึกษำต่อ คน   36 36       

  เงินเดือนหรือรำยได้ต่อ
เดือนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ที่ได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระ 

คน   13,573.16 13,573.16       

2  

(สมศ.) 
คุณภำพของบัณฑิตปรญิญำ
ตร ีโท และเอกตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ
แห่งชำติ 

คะแนน
ประเมิน

จำก
นำยจำ้ง 

3.51 3.94 3.94 3.94 3.94   

3  ผลงำนของผู้ส ำเรจ็ ร้อยละ 18 11.00 25.00 11.25 25.00 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

(สมศ.) กำรศึกษำระดับปรญิญำโท
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

  44 44     

  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโทท้ังหมด 

คน   44 44       

  กำรตีพิมพ์เผยแพรสู่่
สำธำรณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ผลงำน   3.00 0.75 3.00 0.75       

  มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำต ิ

(proceeding) ที่ได้รับกำร
ยอมรับในสำขำ 

ผลงำน   13.00 6.50 13.00 6.50       

  มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำต ิ

(proceedings) หรือมีกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

หรือวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติทีไ่ดร้ับกำร
ยอมรับในสำขำ 

 

 

ผลงำน   5.00 3.75 3.00 2.25       

  มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร 

ชำตกิำรระดับนำนำชำต ิที่
ได้รับกำรยอมรับในสำขำ 
หรือในระดับสำกล เช่น ISI 

หรือ Scopus 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับสถำบัน
หรือจังหวัด 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับชำต ิ

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับภูมภิำค
อำเซียน 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

4  

(สมศ.) 
ผลงำนของผู้ส ำเรจ็
กำรศึกษำระดับปรญิญำเอก
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00   

0 0     

  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอกทั้งหมด 

คน   0 0       

  มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ/ระดับ
นำนำชำติ หรือมีกำรตีพมิพ์
ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่
มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศ
ของ สมศ. 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

 มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่
ในประกำศของ สมศ. 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร 

วิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจดั
อันดับวำรสำร SJR (SCImago 

Journal Rank: 

ww.scimagojr.com) โดยวำร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่3 

หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่ำสดุใน subject category ที่
ตีพิมพ ์ 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลกำรจดัอันดับ
วำรสำร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) 

โดยวำรนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) 

ในปีล่ำสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ ์ 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่
ในฐำนข้อมูลสำกล ISI และ 
Scopus 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับสถำบัน
หรือจังหวัด 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับชำต ิ

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับภูมภิำค
อำเซียน 

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ

ผลงำน   0.00 0.00 0.00 0.00       

14 

(สมศ.) กำรพัฒนำคณำจำรย ์
สัดส่วน 3.7 578.00 3.92 582.00 3.93 3.27 3.28   

  147.50 148.00     

  อำจำรย์วุฒิปรญิญำตร ี คน   5.50 0.00 5.50 0.00       

  อำจำรย์วุฒิปรญิญำโท คน   50.00 100.00 48.50 97.00       

  อำจำรย์วุฒิปรญิญำเอก คน   60.00 300.00 61.00 305.00       

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิ
ปริญญำตร ี

คน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิ
ปริญญำโท 

คน   7.00 21.00 8.00 24.00       

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิ
ปริญญำเอก 

คน   9.00 54.00 8.00 48.00       

  รองศำสตรำจำรย์วุฒิ
ปริญญำตร ี

คน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  รองศำสตรำจำรย์วุฒิ
ปริญญำโท 

คน   9.00 45.00 10.00 50.00       

  รองศำสตรำจำรย์วุฒิ
ปริญญำเอก 

คน   5.00 40.00 5.00 40.00       

  ศำสตรำจำรย์วุฒิปรญิญำตร ี คน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  ศำสตรำจำรย์วุฒิปรญิญำโท คน   1.00 8.00 1.00 8.00       

  ศำสตรำจำรย์วุฒิปรญิญำเอก คน   1.00 10.00 1.00 10.00       

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต           5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกกำรให้
ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

3.3 ระบบกำรใหค้ ำปรึกษำ
วิชำกำรระดับปริญญำตร ี

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย              2.94 2.84   

4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำ
งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค ์

ข้อ 5 6 5 4.00 3.00   

4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำร
ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค ์

ข้อ 4 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรคต์่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ 

สัดส่วน   แยกค ำนวณเงินสนับสนุนตำมสำขำ
วิชำชีพ  แล้วน ำค่ำเฉลีย่ทั้ง 2 สำขำวิชำชีพ

มำค ำนวณ หำร 2  

  

3.89 3.83   

  เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรคต์่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ (กลุ่มสำขำ
วิทยำศำสตร์ฯ) 

สัดส่วน 180,00
0 

8,645,48
0 

99,947.7
5 

8,265,48
0 

96,110.23 2.78 2.67   

86.50 86.00 

  เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรคต์่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ (กลุ่มสำขำ
มนุษยศำสตร์ฯ) 

สัดส่วน 75,000 5,687,70
0 

118,493.
75 

5,687,70
0 

118,493.
75 

5.00 5.00   

48.00 48.00 

5 

(สมศ.) 
งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.82 3.82   

  งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร ่

(กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ฯ) 

ร้อยละ 20 60.75 63.6 58.00 60.7 5.00 5.00   

95.50 95.50 

  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด 

คน 0 95.50 95.50       

 
จ ำนวนนักวิจัยทั้งหมด คน 0 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ/ระดับ
นำนำชำติ หรือมีกำรตีพมิพ์
ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI 

ผลงำน 0 44.00 11.00 44.00 11.00       

  
  

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร 

วิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อ
ปรำกฏอยู่ในประกำศของ 

สมศ. 

ผลงำน 0 4.00 2.00 4.00 2.00       

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร 

วิชำกำรระดับนำนำชำติที่มี
ช่ือปรำกฏอยู่ในประกำศ
ของ สมศ. 

ผลงำน 0 1.00 0.75 1.00 0.75       

  มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร 

วิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจดั
อันดับวำรสำร SJR 

(SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวำร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่3 

หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่ำสดุใน subject category ที่
ตีพิมพ ์ 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร 

วิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจดั
อันดับวำรสำร SJR 

(SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวำร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่1 

หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปี
ล่ำสดุใน subject category ที่

ผลงำน 0 47.00 47.00 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

ตีพิมพ ์ 

  มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร 

วิชำกำรระดับนำนำชำติที่มี
ช่ือปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
สำกล ISI และ Scopus 

ผลงำน 0 0.00 0.00 42.00 42.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับสถำบัน
หรือจังหวัด 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับชำต ิ

ผลงำน 0 0.00 0.00 9.00 2.25       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับภูมภิำค
อำเซียน 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ

 
 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร ่

(กลุ่มสำขำมนุษยศำสตรฯ์) 

ร้อยละ 0 2.75 5.29 2.75 5.29 2.64 2.64   

52.00 52.00 

  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด 

คน 0 52.00 52.00       

  จ ำนวนนักวิจัยทั้งหมด คน 0 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ/ระดับ
นำนำชำติ หรือมีกำรตีพมิพ์
ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI 

ผลงำน 0 5.00 1.25 5.00 1.25       

  มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่
มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศ
ของ สมศ. 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่
ในประกำศของ สมศ. 

ผลงำน 0 2.00 1.50 2.00 1.50       

  มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลกำรจดัอันดับ
วำรสำร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) 

โดยวำรนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) 

ในปีล่ำสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ ์ 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลกำรจดัอันดับวำรสำร 

SJR(SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวำรนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่1 หรือ 2 

(Q1 หรือ Q4) ในปีล่ำสดุใน 
subject category ที่ตีพิมพ์  

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่
ในฐำนข้อมูลสำกล ISI และ 
Scopus 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับสถำบัน
หรือจังหวัด 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับชำต ิ

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับภูมภิำค
อำเซียน 

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

  งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ

ผลงำน 0 0.00 0.00 0.00 0.00       

6 

(สมศ.) งำนวิจัยท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 2 3.00 2.03 4.00 2.71 0.51 0.68 สำยวิทย ์

147.50 147.50     

  กำรใช้ประโยชน์ในเชิง
สำธำรณะ 

เร่ือง   0.00 4.00       

  กำรใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบำย 

เร่ือง   3.00 0.00       

  กำรใช้ประโยชน์ในเชิง
พำณิชย ์

เร่ือง   0.00 0.00       

  กำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อมขอ
งำนสร้ำงสรรค ์

เร่ือง   0.00 0.00       

7 

(สมศ.) 
ผลงำนวิชำกำรทีไ่ด้รับกำร
รับรองคุณภำพ 

ร้อยละ 8 1.25 0.85 2.00 1.36 0.42 0.68 สำยวิทย ์

147.50 147.50     

  บทควำมวิชำกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรระดับชำต ิ

เร่ือง   1.00 0.25 4.00 1.00       
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

  บทควำมวิชำกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรระดับนำนำชำต ิ

เร่ือง   0.00 0.00 0.00 0.00       

  ต ำรำหรือหนังสือที่มีกำร
ประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนด 

เร่ือง   0.00 0.00 0.00 0.00       

  ต ำรำหรือหนังสือท่ีใช้ในกำร
ขอผลงำนทำงวิชำกำรและ
ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์
กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว หรือต ำรำหรือหนังสือ
ที่มีคุณภำพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนตำม
เกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

เร่ือง   1.00 1.00 1.00 1.00       

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
   

4.50 4.50 
 

5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ข้อ 3 4 4 4.00 4.00   

5.2 กระบวนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 3 4 4 4.00 4.00   

8 

(สมศ.) 
ผลกำรน ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำร
ให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ใน
กำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนและ/หรือกำรวิจัย 

ร้อยละ 20 

18.00 

100.00 

18.00 

100.00 5.00 5.00   

18.00 18.00     

  - ใช้กำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 

เร่ือง   16 16 

    

  

  - ใช้กำรพัฒนำกำรวิจัย เร่ือง   0 0       

  - ใช้กำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 

เร่ือง   2 2 

    

  

  - โครงกำร/กิจกรรมบริกำร
วิชำกำรทั้งหมด 

เร่ือง   18 18 
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

9 

(สมศ.) 
ผลกำรเรยีนรู้และเสรมิสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภำยนอก 

ข้อ 4 5.00 5.00 5.00 5.00   

18.1 

(สมศ.) 
ผลกำรชี้น ำและ/หรือ
แก้ปัญหำสังคมในประเด็นที ่
1 ภำยในสถำบัน (ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 2 4 0 5.00 0.00 ไม่
ประเมิน 

18.2 

(สมศ.) 
ผลกำรชี้น ำและ/หรือ
แก้ปัญหำสังคมในประเด็นที ่
2 ภำยนอกสถำบัน (ทำง
กำรเกษตร) 

ข้อ 2 4 0 5.00 0.00 ไม่
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี  6  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      4.33 4.33   

6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

10 

(สมศ.) 
กำรส่งเสริมและสนับสนุน
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

11 

(สมศ.) 
กำรพัฒนำสุนทรียภำพใน

มิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
    

4.30 3.90 
 

7.1 ภำวะผู้น ำของ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ
และผูบ้ริหำรทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 6 7 4 5.00 3.00   

7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบัน
เรียนรู ้

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

7.4 ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

12 

(สมศ.) 
กำรปฏิบัตติำมบทบำท
หน้ำท่ีของสภำสถำบัน 

คะแนน   ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่
ประเมิน 

13 

(สมศ.) 
กำรปฏิบัตติำมบทบำท
หน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำบัน 

คะแนน 3.6 3.49 3.49 3.49 3.49   
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้า 

หมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 

เดือน 
กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  

4.00 3.00 
 

8.1 ระบบและกลไกกำรเงิน
และงบประมำณ 

ข้อ 6 6 5 4.00 3.00   

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   

4.18 4.06 
 

9.1 ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ข้อ 7 7 7 4.00 4.00   

15 

(สมศ.) 
ผลประเมินกำรประกัน
คุณภำพภำยในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

คะแนน 3.7 4.35 4.13 4.35 4.13   

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  
4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับ  ดี   แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00   อยู่ในเกณฑ์  ดี     
  คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนงำน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
          ไม่มี 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
         จุดที่ควรพัฒนา  
          1.  มีผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ต่ ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ในแผนถึงร้อยละ 40  
          2.  มีผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ถึงร้อยละ 35 
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           ข้อเสนอแนะ  
  ผู้บริหำรคณะควรให้ควำมส ำคัญในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือน ำมำทบทวน
และปรับปรุง พร้อมทั้งมีระบบและกลไกในกำรผลักดันให้สำมำรถด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมได้ใกล้เคียงและบรรลุผล
ตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดไว้ในแผน 

 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ ำนวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.53 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับ  ดี   แยกเป็นผลการ
ประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.27 อยู่ในเกณฑ์  ดี  ส่วนผลกาประเมินระดับ สมศ.         
มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ในองค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
          จุดแข็ง 
           คณะฯมีควำมหลำกหลำยของหลักสูตรทั้งสำยวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ ซ่ึงท ำให้คณะสำมำรถพัฒนำ
หรือสร้ำงหลักสูตรที่เป็นบูรณำกำรได้  
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
   จุดที่ควรพัฒนา 
 1.     แนวทำงกำรปฏิบัติของระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตร    
 2.     จ ำนวนคณำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรต่ ำกว่ำเกณฑ์  
  3.     ระบบและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องพัก ระบบไฟ ระบบอินเตอร์เน็ต 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกบำงจุด ยังไม่เพียงพอกับจ ำนวนนิสิต (จำกกำรสัมภำษณ)์ (ข้อมูลจำกนิสิตและอำจำรย์) 
                  
 4.     ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะด้ำนกำรวิจัยเพื่อกำรเรียนกำรสอน 
 5.  จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยมีน้อย และผลงำนตีพิมพ์น้อย 
 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1.  คณะฯควรศึกษำและทบทวนบทบำทหน้ำที่ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และข้อก ำหนดกำรด ำเนินของ
หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ และผลักดันให้มีกำรปฏิบัติไปทิศทำงเดียวกัน และให้ถือปฏิบัติทั่วถึง
ทุกหลักสูตร  
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  2.  ควรมีระบบและกลไกในกำรกระตุ้นและเร่งในกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร เช่น ระบบกำรให้กำร
สนับสนุนกำรไปเสนอผลงำน ปรับปรุงกระบวนกำรขั้นตอนในกำรขอทุนสนับสนุนไปเสนอผลงำน หรือ ควรใช้วงจร 
PDCA มำทบทวนระบบและกลไกในกำรพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือสร้ำงสร้ำงจูงใจและผลักดันให้อำจำรย์ขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำร  
 3.  ควรมีกำรวิเครำะห์ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ในกำรวิเครำะห์หำภำระงำนที่แท้จริง และวิเครำะห์หำ
ต้นเหตุของปัญหำ เช่น ถ้ำเกิดจำกภำระงำนที่มำจำกงำนสอนวิชำพ้ืนฐำน คณะฯต้องหำกลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำ
ดังกล่ำว 
  4.  ควรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
ห้องพัก ระบบไฟ ระบบอินเตอร์เน็ต และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกบำงจุด ให้เพียงพอกับจ ำนวนนิสิต 
  5.  ควรมีกำรให้ควำมรู้และส่งเสริมกำรวิจัยที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน  เช่น จัดท ำเอกสำรโดยใช้ Mind 
map เป็นต้น หรือ ควรมีกำรวิเครำะห์หลักสูตร วิเครำะห์ผลกำรเรียน เพ่ือหำรำยวิชำที่ต้องท ำวิจัยในชั้นเรียน และ
น ำผลกำรวิจัยมำพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน/ วิธีกำรสอนในรำยวิชำที่อำจำรย์รับผิดชอบ 

6.  ระบบและกลไกกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์กำรเรียนตำมคุณลักษณะบัณฑิต ควรเพิ่มคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญำโทและเอก โดยเฉพำะด้ำนกำรวิจัย ที่จะส่งผลต่อผลงำนตีพิมพ์ และควรมีกลไกในกำรขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพของผลงำนตีพิมพ์ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ของคณะ 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่ำ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ  ดี   แยกเป็นผล
การประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00   อยู่ในเกณฑ์  ดี     

คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต สรุปได้ดังนี้  

 
 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 จุดแข็ง 
  1.   มีระบบและกลไกในกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตครอบคลุมทุกด้ำน และมีกำรน ำผลประเมินคุณภำพ
กำรให้บริกำรมำพัฒนำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของนิสิต 
  2.   มีกำรให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต และส่งเสริมให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพระหว่ำงคณะและมหำวิทยำลัยอื่น  โดยมีกิจกรรมร่วมกัน 
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  3.   มีระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น  มีโครงกำรนิสิตพบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ ที่จัดปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง  และโครงกำรนิสิตพบอำจำรย์ในหลักสูตร ที่จัดปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  ยังไม่มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์แก่ศิษย์เก่ำโดยตรง 
 

  ข้อเสนอแนะ 
   ควรผลักดันให้เกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์แก่ศิษย์เก่ำ โดยค ำนึงถึงช่วงเวลำและหัวข้อ
ที่ตรงกับควำมต้องกำรของศิษย์เก่ำ รวมทั้งมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่ำรับทรำบและ
เข้ำร่วมโครงกำร 
 
 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำศำสตร์   มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.94  ได้คุณภำพระดับ พอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 2.84 ได้คุณภาพระดับ  พอใช้   แยกเป็นผลการ
ประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  3.94  อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลกาประเมินระดับ สมศ. มี
คะแนนเฉลี่ย 1.73 อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง 

คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ในองค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  จุดแข็ง  
   1. มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรวิจัย กำรจัดสรรทุนวิจัยและรำงวัลต่ำงๆ รวมถึงพิจำรณำเกณฑ์
กำรให้ทุนสนับสนุนงำนวิจัย และรำงวัลต่ำงๆ 
  2.  มีกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรวิจัยให้กับบุคลำกรภำยในคณะ 
  3.  มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
          จุดที่ควรพัฒนา  
          1.  คณะมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย แต่ไม่มีกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรให้ทุนวิจัย     
กำรส่งผลงำนวิจัยทันตำมก ำหนด กำรประเมินคุณภำพผลกำรวิจัยจำกประเภทกำรตีพิมพ์  
          2.  ขำดกำรประเมินถึงควำมเพียงพอของทรัพยำกรที่สนับสนุนงำนวิจัย 
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  ข้อเสนอแนะ 
          1.  คณะควรวำงระบบและกลไกให้มีกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย โดยให้
ครอบคลุมถึงกำรประเมินควำมเพียงพอของทุนวิจัย  กำรส่งผลงำนวิจัยตำมก ำหนด  ประเมินคุณภำพงำนวิจัยจำก
ประเภทของกำรตีพิมพ์งำนวิจัย ตลอดจนประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกรที่สนับสนุนนักวิจัย เพ่ือน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำให้ดีขึ้น 
       2.  คณะควรสนับสนุนให้มีกำรท ำวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอำวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือให้มีกำร
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกนักวิจัยอำวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ ำนวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีผลกำรประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 4.50   ได้คุณภาพ
ระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี   
แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00   อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลการประเมิน
ระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำนใน
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
          จุดแข็ง  
           1. มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ต่อเนื่องและมีกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น 
โครงกำร 3 in 1 มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  แผนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมยังไม่ชัดเจน 
 2.  กำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีผลกระทบต่อสังคมท่ีชัดเจนยังมีน้อย 
  

 ข้อเสนอแนะ 
 1.   ควรจัดท ำแผนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้ชัดเจน โดยก ำหนดให้มีทั้งโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ี 
บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย และโครงกำรที่มีผลกระทบต่อสังคม  
  2.   ควรเพิ่มโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน   
1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพ
ระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4. 33 ได้คุณภาพระดับ  ดี   
แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00   อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลการประเมิน
ระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำนใน
องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  ไม่มี 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ 
พบว่ำ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.90  ได้คุณภาพระดับ  ดี   แยกเป็นผล
การประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00  อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลการประเมินระดับ สมศ.      
มีคะแนนเฉลี่ย 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำนใน
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร สรุปได้ดังนี้ 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1.   ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และภำวะผู้น ำ ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 
 2.   มีกำรจัดน ำโครงกำรและกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)ที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
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   จุดที่ควรพัฒนา 
 1.   ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและตัดสินใจยังขำดควำมสมบูรณ์และฐำนข้อมูลไม่ครบถ้วน  
 2.   ขำดกำรท ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุง 
 

  ข้อเสนอแนะ 
 1.   ควรเร่งรัดในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ/ฐำนข้อมูล เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ในกำรบริหำรและตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 2.   ควรให้ควำมส ำคัญในกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำใช้ประโยชน์ใน
กำรปรับปรุงให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
 3.   คณะควรปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนให้มีควำมชัดเจน สำมำรถแสดงถึงระดับสำยกำร
บังคับบัญชำ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่ำ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์   มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับ ดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับ พอใช้  แยกเป็น
ผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  3.00   อยู่ในเกณฑ์  พอใช้     
 คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำนใน
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  จุดแข็ง 
 1.  มีแหล่งงบประมำณจำกเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และแหล่งเงินที่ได้รับสนับสนุนจำกโครงกำรภำค
พิเศษ และมหำวิทยำลัย เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปด้ำน
ภำษำ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
 2.  มีกำรแสวงหำงบประมำณจำกแหล่งอ่ืน โดยจัดท ำโครงกำรเงินกู้จำก สอ.มก. เพ่ือพัฒนำด้ำนกำยภำพ 
เช่น กำรปรับปรุงอำคำร กำรก่อสร้ำงอำคำรกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมเติม และมีศักยภำพในกำรช ำระหนี้คืน 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
   จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ขำดแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. ขำดกำรวิเครำะห์งบกำรเงินและจัดท ำค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของนิสิตและค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมที่ส ำคัญๆ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. ควรให้ควำมส ำคัญในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนิสิตและค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมที่ส ำคัญ ๆ  เพ่ือน ำผลมำ
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนค่ำใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ ำนวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์    มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.18 ได้คุณภาพ
ระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับ  ดี   
แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00   อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลกาประเมิน
ระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำนใน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  ไม่มี 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนให้มีกำรพัฒนำที่ดีขึ้น ยังไม่สำมำรถท ำได้
ครบถ้วน 
 

  ข้อเสนอแนะ 
 คณะฯ ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนที่ควรได้รับกำรปรับปรุงก่อน -หลัง และมีกำรมอบหมำยให้มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละงำน 
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ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

และวิทยา 
ศาสตร์ 

จ านวน
ยืนยันจาก

คณะ 
กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 17 17 
- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 9 9 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโทที่มีเฉพำะแผน ก 4 4 
- -ระดับปริญญำโทที่มีเฉพำะแผน ข 0 0 
- -ระดับปริญญำโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสำรหลักสูตรฉบับเดียวกัน 2 2 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

และวิทยา 
ศาสตร์ 

จ านวน
ยืนยันจาก

คณะ 
กรรมการ 

จ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำโท แผน ก ที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนในแผน ก 4 4 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก 2 2 
จ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำเอก ที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียน 2 2 
จ ำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งทั้งหมด 0 0 
จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง 0 0 
- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโท 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก 0 0 
จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำทรำบ 

0 0 

- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโท 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก 0 0 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF 3 3 
- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 1 1 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโท 1 1 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก 1 1 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF และมีกำรประเมินผลตำมตัวบ่งชี้ผล
กำรด ำเนินงำนฯ ครบถ้วน 

3 3 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

และวิทยา 
ศาสตร์ 

จ านวน
ยืนยันจาก

คณะ 
กรรมการ 

- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 1 1 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโท 1 1 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก 1 1 
จ ำนวนหลักสูตรวิชำชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 0 0 
- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโท 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก 0 0 
จ ำนวนหลักสูตรวิชำชีพที่เปิดสอนและได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกองค์กรวิชำชีพทั้งหมด 0 0 
- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโท 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก 0 0 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF แต่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

14 14 

- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 8 8 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโท 5 5 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก 1 1 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF ที่มีผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ผลกำร 3 3 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

และวิทยา 
ศาสตร์ 

จ านวน
ยืนยันจาก

คณะ 
กรรมการ 

ด ำเนินงำนฯ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรก และอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
ก ำหนดในแต่ละปี 
- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 1 1 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโท 1 1 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก 1 1 
- -จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF ที่มีผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ผล
กำรด ำเนินงำนฯ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

10 10 

- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโท 1 1 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก 1 1 
จ ำนวนหลักสูตรสำขำวิชำชีพที่มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรกับภำครัฐ
หรือภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพของหลักสูตร 

0 0 

- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญำโท 0 0 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญำเอก  0 0 
จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 2,718 2,718 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 2,546 2,546 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท 172 172 
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- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท  (แผน ก) 80 80 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท(แผน ข) 92 92 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก  0 0 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 147.5 148 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 147.5 148 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 147.5 148 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง 134 134 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  13.5 13.5 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ แยกตำมวุฒิปริญญำหรือ
เทียบเท่ำ 

147.5 148 

- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ  

5.5 5.5 

- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ 

67.0 67 

- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ  

75.0 75 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (กรณีท่ีเลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

- 50.36 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 114.5 115 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 5.5 5.5 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 48.0 50 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 61.0 60 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 16 16 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 0.0 0 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 8.0 7 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 8.0 9 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 15 15 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 0.0 0 
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- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 10.0 9 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 5.0 5 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 2 2 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 0.0 0 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 1.0 1 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 1.0 1 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของปีที่ผ่ำนมำ - 50.36 
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 4,869 4,869 
- -ระดับอนุปริญญำ 0 0 
- -ระดับปริญญำตรี 4,733.53 4,733.53 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0 
- -ระดับปริญญำโท 119.08 119.08 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0 
- -ระดับปริญญำเอก 16.13 16.13 
จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริกำรให้นักศึกษำ 938 938 
จ ำนวน Notebook และ Mobile Device ต่ำงๆ ของนักศึกษำที่มีกำรลงทะเบียนกำรใช้ 
Wi-Fi กับสถำบัน 

5,992.00 5,992.00 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นักศึกษำ  
(จำกคะแนนเต็ม 5) 

3.95 3.95 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรพัฒนำนักศึกษำ อำทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สำย (จำกคะแนนเต็ม 5) 

3.8 3.8 

ผลกำรประเมินคุณภำพในกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นอื่นๆ อำทิ งำน
ทะเบียนนักศึกษำผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัยและกำร
รักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ  
(จำกคะแนนเต็ม 5) 

3.81 3.81 

ผลกำรประเมินคุณภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อำทิ ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมี

3.9 3.9 
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ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง (จำกคะแนนเต็ม 5) 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ (เทียบจำกคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

- - 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปริญญำตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญำเอก  - - 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ1) 399 399 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ 366 366 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  
(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพอิสระ) 

296 296 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ 23 23 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 5 5 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว 0 0 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 36 36 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท 0 0 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร 1 1 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 

13,573.16 13,573.16 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ2 16.2) 257 257 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ2 16.2) 257 257 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ2 16.2) - 0 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ2 16.2) - 0 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ2 16.2) - 0 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ2 16.2) - 0 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 59 59 
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ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.94 3.94 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

- 0 

ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทตำมกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
ตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 0 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

- 0 

ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกตำม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
ตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 0 

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต ตำมกรอบ TQF - - 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน ตำมกรอบ TQF ทั้งหมด - - 
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญำตรี โท เอก ตำม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 0 

จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยที่เป็นผลจำกวิทยำนิพนธ์ หรือบทควำมจำกสำรนิพนธ์ หรือ
บทควำมจำกศิลปนิพนธ์ [ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ที่ผ่ำนกำร
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมเป็นกรรมกำรพิจำรณำด้วย] 

18 18 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  3 3 
- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ (proceedings) 

13 13 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ (proceedings) หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ 

5 5 
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- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 0 0 
จ ำนวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่  
(ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท) 

0 0 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับสถำบันหรือจังหวัด 0 0 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0 0 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ 

0 0 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน 0 0 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  0 0 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด  
(ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) 

44 44 

จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
(ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก) 

1 1 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ/
ระดับนำนำชำติ หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI  
(จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ ำกับค่ำน ำหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฎในประกำศ
ของ สมศ.  
(จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับท่ีนับในค่ำน้ ำหนักอ่ืนๆ) 

1 1 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชื่อปรำกฎอยู่ใน
ประกำศของ สมศ.  
(จ ำนวนบทควำมที่นบัในค่ำน้ ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับท่ีนับในค่ำน้ ำหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีมีชื่อปรำกฎในฐำนข้อมูลกำรจัด
อันดับ
วำรสำร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus  
(จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับท่ีนับในค่ำน้ ำหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

จ ำนวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่  
(ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก) 

0 0 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับสถำบันหรือจังหวัด 0 0 
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- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0 0 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ 

0 0 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน 0 0 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 0 0 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด  
(ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) 

0 0 

 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 
  

ผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิต
แก่นักศึกษำ (จำกคะแนนเต็ม 5) 

4.15 4.15 

ผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ (จำก
คะแนนเต็ม 5) 

3.62 3.62 

ผลกำรประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพแก่นักศึกษำ (จำกคะแนนเต็ม 5) 
 

4.37 4.37 

 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 

68 68 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำที่ได้รับควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัย 147.5 147.5 
จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรยื่นกำรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 3 3 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 3,462,850 13,933,180 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2,691,400 8,245,480 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 771,450 5,687,700 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 
10,870,33

0 
0 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5,954,080 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 4,916,250 0 
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จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 134 134.5 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 134 134.5 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 134 134.5 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 134 134.5 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 86 82 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 86 86 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 48 52 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 48 48 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 0 0 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 0 0 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 0 0 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 0 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 13.5 13.5 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 13.5 13.5 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 13.5 13.5 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  9.5 9.5 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  0.0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  4.0 4 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 0 0 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 0 0 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 0 0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

และวิทยา 
ศาสตร์ 

จ านวน
ยืนยันจาก

คณะ 
กรรมการ 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   0.0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   0.0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 0 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ/ระดับ
นำนำชำติ หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI (จ ำนวนบทควำมที่นับ
ในค่ำน้ ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอ่ืนๆ) 

50 50 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  44 44 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 6 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฎในประกำศ
ของ สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับท่ีนับในค่ำน้ ำหนักอ่ืนๆ) 

4 4 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4 4 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 0 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชื่อปรำกฎอยู่ใน
ประกำศของ สมศ.  
(จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับท่ีนับในค่ำน้ ำหนักอ่ืนๆ) 

3 4 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 1 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 0 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีมีชื่อปรำกฎในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับ
วำรสำร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับท่ีนับในค่ำน้ ำหนักอ่ืนๆ) 

47 47 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 47 47 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 0 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือจังหวัด  
(ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ) 

0 0 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

และวิทยา 
ศาสตร์ 

จ านวน
ยืนยันจาก

คณะ 
กรรมการ 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 0 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
(ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ) 

0 0 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 0 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (ผลงำน
ของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ) 

0 0 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 0 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
(ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ) 

0 0 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 0 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  
(ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ) 

0 0 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 0 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 0 
จ ำนวนรวมของผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ 3 3 
จ ำนวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 0 0 
จ ำนวนรวมของผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 2 2 
- -บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ 1 1 
- -บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 0 0 
- -ต ำรำหรือหนังสือที่มีกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด (ผลงำนจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงำน)  

0 0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

และวิทยา 
ศาสตร์ 

จ านวน
ยืนยันจาก

คณะ 
กรรมการ 

- -ต ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำร
ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว หรือต ำรำหรือหนังสือที่มีคุณภำพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำน
ตำมเกณฑ์ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
(ผลงำนจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงำน) 

1 1 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรตำมแผนที่สภำสถำบันอนุมัติ 0 0 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ เฉพำะกำรเรียนกำรสอน 16 16 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ เฉพำะกำรวิจัย 0 0 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ ทั้งกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัย 

2 2 

 องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ 
จำกคะแนนเต็ม ๕ 

3.7 3.7 

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
  

คะแนนผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำสถำบัน (คะแนนเต็ม ๕) 0 0 
คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำสถำบันแต่งตั้ง  
(คะแนนเต็ม ๕) 

3.49 3.49 

 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  

ร้อยละของวิชำที่บูรณำกำรแนวคิดควำมเป็นสถำปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมต่อรำยวิชำที่
คณะเปิดสอนทั้งหมด 

- - 

จ ำนวนรำยวิชำที่บูรณำกำรแนวคิดควำมเป็นสถำปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม - - 
จ ำนวนรำยวิชำที่คณะเปิดสอนทั้งหมด 667 667 
 องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
ผลกำรประเมินควำมเห็นของบุคลำกร เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของสถำบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ (จำกคะแนนเต็ม ๕) 

- - 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรประเมินคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ 59 59 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

3.94 3.94 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรประเมินคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ - 0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

และวิทยา 
ศาสตร์ 

จ านวน
ยืนยันจาก

คณะ 
กรรมการ 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญำโทที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

- 0 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรประเมินคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ 0 0 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญำเอกที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ 232 232 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมินคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ ทั้งหมด 59 59 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 3.94 3.94 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ (จำกคะแนนเต็ม ๕) 

- - 

 องค์ประกอบท่ี 98 องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 
จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำต่ำงประเทศทั้งหมด 13,008.00 13,008.00 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำเกำหลี - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำเขมร - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำจีนกลำง 271 271 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำญี่ปุ่น 393 393 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำทมิฬ - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำพม่ำ - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำฟิลิปิโน - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำมลำยู - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำมำเลย์ - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำลำว - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำเวียดนำม - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำอังกฤษ 12,344.00 12,344.00 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำอินโดนีเซีย - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบภำษำตำมกฎหมำยที่ใช้ในกลุ่มประเทศอำเซียนอื่นๆ - - 
จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศที่
ก ำหนดทั้งหมด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

10,545.00 10,545.00 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

และวิทยา 
ศาสตร์ 

จ านวน
ยืนยันจาก

คณะ 
กรรมการ 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำเกำหลีที่
ก ำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำเขมรที่
ก ำหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำจีนกลำงที่
ก ำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

234.00 234 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำญี่ปุ่นที่
ก ำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

317.00 317 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำทมิฬท่ี
ก ำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำพม่ำที่
ก ำหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 
ฟิลิปิโนที่ก ำหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำมำเลย์ที่
ก ำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำมลำยูที่
ก ำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำลำวที่
ก ำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำเวียดนำมที่
ก ำหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษท่ี
ก ำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

9,994.00 9,994.00 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอินโดนีเซีย
ที่ก ำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำตำม
กฎหมำยที่ใช้ในกลุ่มประเทศอำเซียนอ่ืนๆ   
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 
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