
   
 
 
 

 
 
 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
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ฉบับส่งให ้
    คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
    ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR) 



ค ำน ำ 
 

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร มีภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้ภ         ารกิจดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานสากล คณะฯ 
จึงได้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และพยายามพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือรายงานผลการด าเนินงาน                        
ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา  2555 (ตั้งแต่วัน ที่ 1 มิถุนำยน 2555 ถึง                                
31 พฤษภำคม 2556) ตามตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา และเพ่ือรายงานผล
การวิเคราะห์ตนเองระดับคณะและระดับสาขาวิชา เพ่ือท าให้ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
ตลอดจนน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา 2554  มาพิจารณาแล้วจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคณะ ฯ ต่อไป 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านของคณะฯ ที่ได้ ร่วมสร้างผลงาน
ตลอดจนให้แนวคิด ข้อเสนอแนะ และเล็งเห็นถึงความส าคัญในการน าผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาและ
ปรับปรุง คณะฯ ขอขอบคุณคณะท างานประกันคุณภาพ ที่มุ่งมั่นท างานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ รวมทั้งบุคลากร
ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือท าให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเองส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามค าขวัญของ คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ว่า  

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนที่จับต้องได้” 

 
 

(............................................................) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวัฒน์  พูนวศิน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
                                        วันที่    31 กรกฎาคม 2556  
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
         คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง   
(Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก 
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่  16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้  
  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

 ผลกำรประเมนิตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี*  
กลุ่มของตัวบ่งชี ้ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี ้(เต็ม 5) 

กรรมกำร ประเมินตนเอง 
2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีของ มก. 23+1 ตัวบ่งช้ี 4.24 ด ี 4.30 ด ี 4.43 ดี 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.20 ด ี 4.27 ด ี 4.39 ดี 
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี 3.13 พอใช้ 2.92 ต้องปรับปรุง 2.79 ต้องปรับปรุง 
รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบ่งช้ี 3.83 ด ี 3.82 ด ี 3.81 ดี 
รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งช้ี 3.86 ด ี 3.79 ด ี 3.84 ดี 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภำพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

5.00 4.00 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.42 3.58 3.42 3.58 2.62 2.62 3.15 3.26 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย  4.53 4.24 4.53 4.24 2.22 1.40 3.38 2.82 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

5.00 4.50 5.00 4.50 2.89 2.89 3.94 3.69 
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องค์ประกอบคุณภำพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.67 4.67 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 4.25 4.00 4.85 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

5.00 4.00 5.00 4.00 4.39 4.27 4.69 4.14 

คะแนนภำพรวม 4.41 4.30 4.39 4.27 2.79 2.92 3.84 3.82 

ระดับคุณภำพ ดี ดี ด ี ด ี พอใช้ พอใช้ ดี ดี 

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5 คะแนน 
2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่

จัดให้กับนิสิต 
5 ข้อ 5 คะแนน 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5 คะแนน 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5 คะแนน 
3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5 คะแนน 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5 คะแนน 
5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5 คะแนน 
6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 คะแนน 
7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหารทุก

ระดับของคณะ 
7 ข้อ 5 คะแนน 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 7 ข้อ 5 คะแนน 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5 คะแนน 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5 คะแนน 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5 คะแนน 

สมศ.    
9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 
5 ข้อ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5 ข้อ 5 คะแนน 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 7 ข้อ 4 คะแนน 
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 5 ข้อ 4 คะแนน 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5 ข้อ 4 คะแนน 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู ้
6 ข้อ 4 คะแนน 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑติ 

5 ข้อ 4 คะแนน 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 4 คะแนน 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

135,594.61 บาท 3.71 คะแนน 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ 4 คะแนน 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ 4 คะแนน 

สมศ.    
1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี
ร้อยละ 4.29 4.29 คะแนน 

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.85 คะแนน 3.85 คะแนน 

10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4 คะแนน 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 4.25 คะแนน 4.25 คะแนน 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 4.27 คะแนน 4.27 คะแนน 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
    
สมศ.    

5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 11.4 2.84 คะแนน 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 2.81 2.34 คะแนน 
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4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.2 อาจารยป์ระจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 1.85 1.85 คะแนน 

สมศ.    
    

5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 5 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ผลต่างค่าร้อยละ 

0.91 
0.76 คะแนน 

สมศ.    
3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ร้อยละ 0 0 คะแนน 

6 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 2.16 0.54 คะแนน 
7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 1.62 0.81 คะแนน 
8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

ร้อยละ 4.65 0.78 คะแนน 

  

ผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ มีจดุแข็ง และจดุที่ควรพัฒนา 
ซึ่งมีแนวทางการพฒันาปรับปรุงไว้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. โจทย์งานหัวข้อวิจัยท้องถิ่นมีจ านวนมาก 1. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินงานคณะให้มีความก้าวหน้า 

2. อาจารย์ในคณะฯ มีช่วงอายุใกล้เคยีงกับนิสิตท าให้มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สอดคล้องกับของนิสิต 

2. คณะฯ มีศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

3. หลักสตูรในระหว่างสาขาวิชามีหลายรายวิชาที่สามารถใช้วัสดุ
ครุภณัฑ์ร่วมกันได ้

 

4. คณะฯมีความสัมพันธ์อันดีกับองคก์รในท้องถิ่น  
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 จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
1. นิสิตแรกเข้ายังมีศักยภาพด้านวิชาการไมม่าก 1. อาจารย์มคีณุวุฒิการศึกษา และต าแหน่งวิชาการไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ท าใหม้คี่าคะแนนต่ า 
2. อัตราสมัฤทธ์ิผลตามมาตรฐานของหลักสูตรยังต่ าอยู ่ 2.  แผนพัฒนาบุคลากรยังไมม่ีความชัดเจนด้านการพัฒนา

ศักยภาพของคณาจารย์ และขาดความเชื่อมโยงกับการพัฒนา
สมรรถนะที่วิทยาเขตด าเนินงาน 

3. อาจารย์มภีารกิจด้านการบริหารและการเรียนการสอน
ค่อนข้างมาก จนมีเวลาท าวิจยัไม่เพียงพอ 

3. ห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมและไมป่ลอดภัยต่อการเรียน
การสอน เช่น  

 3.1) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ามีความแออัดของอุปกรณ์ มี
สิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการอยู่ในสภาพรกรุงรัง ไม่มี
บรรยากาศที่ดีส าหรับการเรียน ไม่มีระบบดูแลการก าจัดสารพิษ
ที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ  

 3.2) ห้องปฏิบัติการโยธา การจัดเก็บถังแก็สไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดความปลอดภัยและเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการใช้พื้นที่ไม่เตม็ประสิทธิภาพ 

 4. งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์และผลงานวิชาการที่ไดร้ับรอง
คุณภาพยังมีน้อย 

 แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนำ 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. ควรมีการเตรยีมพร้อมนิสิตด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา 1. คณะควรปรับกลไกและมาตรการพัฒนาคณาจารย์ให้มี
คุณวุฒิปริญญาสูงขึ้น โดยอาจด าเนินการ   เชิงรุกเข้าหาสู่
กลุ่มเป้าหมายหรือสาขาวิชาที่ต้องการ เช่น การจูงใจ การ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนทุน  การท า Road show ตาม
สถาบันการศึกษา มีมาตรการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์
ประจ าลาศึกษาต่อตามแผน 

2. ควรมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของ
อาจารย์ในการพัฒนานสิิตให้มากยิ่งข้ึน 

   2. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลด้านวิชาการที่ชัดเจน
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของ      วิทยาเขต โดยให้
ครอบคลุมทั้งการพัฒนาด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ประเด็นการเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอน เทคนิคการ
สอน การวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

3. ควรมีการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจทางด้านการเรยีนการ
สอนของนิสิตหรือปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนเพื่อเพ่ิม
อัตราสมัฤทธ์ิผลตามมาตรฐานหลกัสูตร 

3. ควรจัดสรรพื้นที่ของห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและโยธาฯ รวมทั้งปรับปรุงระบบการดูแล
ป้องกันความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อก าหนดฯ 

4. ควรมีการสนับสนุนงานวิจัยจากหวัข้อวิจัยท้องถิ่นและการท า
วิจัย/บริการวชิาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 
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ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
5. ควรพัฒนาหลักสูตรบัณฑติศึกษาและส่งเสรมิระบบผู้ช่วยวิจัย

ให้มากยิ่งขึ้น 
 

6. ควรมีมาตรการเพื่อใช้ทรัพยากรทางด้านการศึกษา การวิจยั 
และการบริการวิชาการร่วมกันระหว่างสาขาวิชา 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย             
การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะอย่างเป็นทางการ             
เมือ่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และได้ด าเนินการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาคือ 

1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
3) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ปีการศึกษา 2543 – 2545 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร      
โดยเป็นหลักสูตรจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จากนั้นคณะฯ ได้สร้าง และพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา
ใหม่ เพ่ือเป็นการทดแทนหลักสูตรเดิม โดยเปิดท าการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2546 โดยมี
รายชื่อหลักสูตรดังนี้ 

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) 
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) 
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ในปีการศึกษา 2547 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ิมอีก 1 หลักสูตร โดยได้ท าการขอใช้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

ในปีการศึกษา 2550 คณะฯ ได้เปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และในปีการศึกษา 2552 ได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษาของ
ประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับเตรียม
อุดมศึกษาหรือทางด้านสายวิชาชีพ ได้มีโอกาสที่ดีในการศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี ตามนโยบายกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น 

ในปีการศึกษา 2551 คณะฯ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรมศำสตรบัณฑิตตำมรอบระยะเวลำกำร
ปรับปรุงหลักสูตร(ทุกๆ 4 ปี) ท ำให้คณะฯ ได้หลักสูตรฉบับปรับปรุง ดังนี้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมีประยุกต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสาน

ความรู้ทางเคมีประยุกต์หลาย ๆ ด้าน เช่น เคมีเกษตร เคมีอาหาร เคมีพอลิเมอร์ เป็นต้น โดยเน้นภาคปฏิบัติเพ่ือให้ได้
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บุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้งานทางเคมีในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งคณะได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอให้หลักสูตรดังกล่าว สังกัด                   
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในเบื้องต้นก่อน เมื่อโครงการจัดตั้งคณะฯ มีความพร้อมก็จะด าเนินการจัดตั้ง 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป 
 ปัจจุบันคณะฯ ได้ด าเนินการขอใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                  
จากคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนซึ่งได้รับการอนุมัติให้น ามาใช้เปิดการเรียนการสอนแล้ว โดยเปิดรับนิสิตเข้า
ศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา 2554 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง (วัตถุประสงค์ของวิทยำเขตฯ) 

1) สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษาและการวิจัยในศาสตร์และศิลป์อย่างต่อเนื่องและเป็น
สากล 

2) สร้างสรรค์องค์ความรู้ เป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็งของภูมิภาค เพ่ือสร้ างความเจริญแก่สังคมและ
เศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 

3) เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนการด าเนินงานทางวิชาการแก่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการศิลปาชีพ 

4) สร้างสรรค์ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ระดมและผสมผสานความรู้ชุมชนท้องถิ่นกับวิทยาการ
สมัยใหม่เป็นภูมิปัญญาไทย และถ่ายทอดสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิผล 

5) พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้บุคลากรและชุมชนมีจิตส านึก ในการ
พัฒนาร่วมกัน 

กำรจัดท ำหลักสูตร 

ในช่วงแรกของการเรียนการสอน คณะท างานร่างหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                         
ได้ด าเนินการปรับปรุง หลักสูตรที่เปิดสอนที่วิทยาเขตบางเขน ให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น และ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่นี้ยึดหลักการส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1) เป็นหลักสูตรที่รองรับโครงการตามแนวพระราชด าริ โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการศิลปาชีพ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือพัฒนาประเทศ 

2) เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสานตอนบน 

3) เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นสากล หรือสามารถท าการสอนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตสารสนเทศ ( IT CAMPUS) ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนวิชา
พ้ืนฐานของคณะฯ จะสามารถใช้เครือข่ายสารสนเทศ UNINET ของทบวงมหาวิทยาลัยได้  

หลักสูตรที่ จั ดท าขึ้นตามหลักการดั งกล่ าว  มุ่ ง เน้นให้การเรียนการสอนในหมวดศึกษาทั่ ว ไป                           
และวิชาพ้ืนฐานของแต่ละหลักสูตร สามารถด าเนินการในแนวทางเดียวกัน และมีความแตกต่างกันน้อยที่สุด ทั้งนี้
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เพ่ือให้นิสิตเรียนเท่าที่จ าเป็นโดยการผสมผสานรายวิชาต่างๆ ให้รวมอยู่ในรายวิชาเดียวกัน ซึ่งเป็นการลดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหาในแต่ละรายวิชา เป็นผลให้หน่วยกิตรวมในแต่ละหลักสูตรไม่สูงเกินความจ าเป็น เพ่ือให้                      
ระบบการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศ ทั้งนี้ด้วยคาดว่าการเรียนการสอนของคณะฯ                   
ในระยะเริ่มแรก ประสบสภาพขาดแคลนอาจารย์ คณะฯ จึงต้องวางแผนบริหารการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยต้องรักษาคุณภาพของนิสิตให้ได้มาตรฐาน หลักสูตรที่คณะฯ ได้จัดท าขึ้นใหม่ในปีการศึกษา 2551 
ได้แก่  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)         สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 

1. รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุริยวนากุล  ด ารงต าแหน่ง 2543 – 28 สิงหาคม 2550 

2. รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์  ด ารงต าแหน่ง 28 สิงหาคม 2550 – 27 สิงหาคม 2554 

3. รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุริยวนากุล  ด ารงต าแหน่ง 28 สิงหาคม 2554 – 26 ธันวาคม 2554(รักษาราชการ

แทนคณบดี) 

4. ผศ.ศิริวัฒน์  พูนวศิน  ด ารงต าแหน่ง 27 ธันวาคม 2554 – 26 ธันวาคม 2558 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 ภายใต้การน าของคณบดีคนปัจจุบัน ได้มีการระดมความคิดบุคลากรเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์คณะและ
แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) ในวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนปรัชญา 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้นดังนี้ 

ปรัชญำ 

  การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จะด าเนินการภายใต้ปรัชญาการบริหารจัดการโดยเสมอ
ภาค ยึดหลักคุณธรรม มีประสิทธิภาพ ชัดเจน มีธรรมภิบาล ไม่แบ่งแยกฝักฝ่าย และมีความเหมาะสม โดยมีพ้ืนฐาน
จากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรจากทุกภาคส่วนในคณะฯ นิสิตจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความเป็นผู้ใหญ่ที่พ่ึงพาตนเองมากขึ้น สามารถเติบโต
เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง 

คณะฯ จะพยายามจัดสรรทรัพยากรเพ่ือตอบสนองภารกิจในทุกด้านอย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ผลผลิตทางด้านวิชาการให้สามารถเป็นหนี่งในผู้น าในแวดวงสถานศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้การบริหาร
จัดการและการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรทุกคนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาและต่อยอดเพ่ือสร้าง career path ของตนเองที่ชัดเจน มีระบบประเมินผลงานที่ชัดเจน เป็นธรรม 
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา และได้รับการยอมรับ 
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นอกจากนี้ คณะฯ ยังจะเปิดโอกาสให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมพัฒนา
คณะฯ และคณะฯ จะไม่พยายามไปก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการภายในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยจะ
พยายามให้ความเป็นอิสระเท่าที่จะสามารถกระท าได้ และจะส่งเสริมความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน  รู้รักสามัคคี
ของแต่ละสาขาให้ถึงที่สุด ในอีกทางหนึ่ง คณะฯ จะเป็นส่วนหนึ่งและจะร่วมพัฒนาไปกับวิทยาเขต ฯ โดยจะมีวินัย 
และพยายามพ่ึงพาตนเองและลดการพ่ึงพาเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาเขตฯ ให้น้อยที่สุด ภายใต้หลักการ
ที่ว่า คณะฯ อยู่ได้วิทยาเขตฯ ก็อยู่ได้ และวิทยาเขตฯ อยู่ไม่ได้ คณะฯ ก็อยู่ไม่ได้ และท้ายสุด คณะฯ ไม่ส่งเสริม            
การเกณฑ์บุคลากรหรือนิสิตเพื่อไปท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็น 

ปณิธำน 

   สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและประเทศ ด้วยระบบ
การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

วิสัยทัศน์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ มีระบบบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล มีผลงานเป็นที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและความรู้ที่ได้มาตรฐาน สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้น า
สังคมได้ 

2)  พัฒนางานวิจัย บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือประโยชน์ของภูมิภาคและประเทศไทย 
3)  บริการวิชาการ เพื่อสังคมท่ียั่งยืน ถ่ายโอนองค์ความรู้กับสาธารณะ เพ่ือช่วยพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย 
4)  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคและประเทศไทย 

ค ำขวัญ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่จับต้องได้ 

วัตถุประสงค์ 

 การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดียวกับการจัดตั้งวิทยาเขตคือ 

1) สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษาและการวิจัยในศาสตร์และศิลป์อย่างต่อเนื่องและเป็น
สากล 

2) สร้างสรรค์องค์ความรู้ เป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็งของภูมิภาค เพ่ือสร้างความเจริญแก่สังคมและ
เศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 

3) เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนการด าเนินงานทางวิชาการแก่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการศิลปาชีพ 
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4) สร้างสรรค์ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ระดมและผสมผสานความรู้ชุมชนท้องถิ่นกับวิทยาการ
สมัยใหม่เป็นภูมิปัญญาไทย และถ่ายทอดสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิผล 

5) พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้บุคลากรและชุมชนมีจิตส านึก ในการ
พัฒนาร่วมกัน 

ประเด็นแผนยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน  

 การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดียวกับการจัดตั้งวิทยาเขตคือ 

1) สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษาและการวิจัยในศาสตร์และศิลป์อย่างต่อเนื่องและ
เป็นสากล 

2) สร้างสรรค์องค์ความรู้ เป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็งของภูมิภาค เพ่ือสร้างความเจริญแก่สังคมและ
เศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 

3) เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนการด าเนินงานทางวิชาการแก่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการศิลปาชีพ 

4) สร้างสรรค์ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ระดมและผสมผสานความรู้ชุมชนท้องถิ่นกับวิทยาการ
สมัยใหม่เป็นภูมิปัญญาไทย และถ่ายทอดสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิผล 

5) พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้บุคลากรและชุมชนมีจิตส านึก ในการ
พัฒนาร่วมกัน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1 การเพ่ิมผลผลิตทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการ 

แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนการวิจัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน

ที่เหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการรับเข้าเพ่ือให้ได้ผู้ที่เข้าศึกษาต่อที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกการบ ารุงขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 การขยายฐานผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความหลากหลายในการให้บริการ 



- 16 -  รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายฐานบริการ 

 ทั้งนี้รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน ตัวชี้วัดด้านแผน และเป้าบังคับใช้ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รอบปี 2555-2558 คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์” 

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีแนวทางการพัฒนาองค์กร และพัฒนานิสิต ตามแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยยึดเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลัก 

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) : หมำยถึง คุณลักษณะท่ีโดดเด่นขององค์กร 

เอกลักษณ์ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 

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

ค ำอธิบำย : 

Kasetsart University หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร 

(Knowledgeable man) และองค์ความรู้ (Knownledge body) 

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

อันเป็นบูรณาการ (Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน 

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

(Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และความม่ันคงด้านอาหาร (Security) 

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ ความกินดีอยู่ดีของทุกคนในชาติ 

อัตลักษณ์ (Identity) : หมำยถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล 
 

อัตลักษณ์ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค ์สามัคคี 

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

(IDKU : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Identity of Kasetsart University) 

ค าอธิบาย : 

ส านึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
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มุ่งม่ัน (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สร้างสรรค ์(Knowledge creation) หมายถึง ใฝ่รู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม 

สามัคคี (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ท างานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง 

 

ผ่านความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภำคม 2554 
อัตลักษณ์ ของคณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 

“เทคโนโลยี เพื่อการกินดีอยู่ดี” 

1.4 แผนงานประจ าปีของคณะ 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการพัฒนาคณะฯภายใต้ปรัชญาการบริหารจัดการโดยเสมอ
ภาค ยึดหลักคุณธรรม มีประสิทธิภาพ ชัดเจน มีธรรมภิบาล ไม่แบ่งแยกฝักฝ่าย และมีความเหมาะสม โดยมีพ้ืนฐาน
จากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรจากทุกภาคส่วนในคณะฯ นิสิตจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความเป็นผู้ใหญ่ที่พ่ึงพาตนเองมากขึ้น สามารถเติบโต
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวังคณะฯ จะพยายามจัดสรรทรัพยากรเพ่ือตอบสนองภารกิจในทุกด้าน
อย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตทางด้านวิชาการให้สามารถเป็นหนี่งในผู้น าในแวดวงสถานศึกษา มีการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างสะดวก ราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาและต่อยอดเพ่ือสร้าง career path ของตนเองที่ชัดเจน 
มีระบบประเมินผลงานที่ชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา และได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ 
คณะฯ ยังจะเปิดโอกาสให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมพัฒนาคณะฯ และคณะฯ 
จะไม่พยายามไปก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการภายในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยจะพยายามให้ความเป็น
อิสระเท่าที่จะสามารถกระท าได้ และจะส่งเสริมความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันรู้รักสามัคคีของแต่ละสาขาให้ถึง
ที่สุด ในอีกทางหนึ่ง คณะฯ จะเป็นส่วนหนึ่งและจะร่วมพัฒนาไปกับวิทยาเขต ฯ โดยจะมีวินัย และพยายามพ่ึงพา
ตนเองและลดการพ่ึงพาเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาเขตฯ ให้น้อยที่สุด ภายใต้หลักการที่ว่า คณะฯ อยู่ได้
วิทยาเขตฯ ก็อยู่ได้ และวิทยาเขตฯ อยู่ไม่ได้ คณะฯ ก็อยู่ไม่ได้ และท้ายสุด คณะฯ ไม่ส่งเสริมการเกณฑ์บุคลากร
หรือนิสิตเพื่อไปท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็น 
 ดังนั้นแผนงานประจ าปีของคณะฯจึงด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย ภายใต้แผน
มหาวิทยาลัย และวิทยาเขต ร่วมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์  ปรัชญาการบริหารดังกล่าว 
โดยยึดกระบวนการด าเนินวางแผน  การถ่ายทอดแผน การน าแผนลงสู่การปฏิบัต การควบคุมและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง การด าเนินงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยึดกรอบแผนต่างๆ ดังนี้  

1) แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2555–2558) หน่วยงำนคณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 
โดยคณะฯขอความร่วมมือให้ทุกสาขาวิชาและหน่วยงานจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม 
และงบประมาณบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชาการ 4 ปี (พ.ศ.255-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส่งกลับมายัง
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งานนโยบายและแผนในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 และจัดส่งไปยังกองแผนงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตามหนังสือ 
ศธ 0513.40301/874 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลรายละเอียดข้อมูล เป้าหมาย โครงการ และ
งบประมาณในแผนปฏิบัติราชาการ 4 ปี (พ.ศ.255-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) แผนยุทธศำสตร์ มก.ฉกส. (พ.ศ.2555-2558)(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) คณะฯได้ส่งตัวแทนคณะ
ผู้บริหารและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว             
เพ่ือร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขต ให้เป็นรูปลักษณ์ชัดเจนมีการถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานภายใน
วิทยาเขต สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

3) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รอบปี 2555-2558 คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ โดยมี
การระดมความคิดเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกการระดมความคิดเห็นการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. ประจ าปี 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้นในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 
2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องพรรณนานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) ซึ่งผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการงานนโยบายและแผนน ามาแปลงลงสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแผนปฏิบัติ
การเพื่อการพัฒนาคณะฯ พิจารณาร่วมกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีพ.ศ.2555 โดยมีการรวบรวมให้
ทุกสาขาวิชาและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และกรอบการใช้จ่าย
งบประมาณทุกหมวดรายจ่าย และที่ส าคัญคณะฯมีการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฯ ในรอบระยะเวลาทุก 6 เดือน เพ่ือให้แผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2555-
2558 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

คณะฯ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในวันที่ 17 กันยายน 2555 เพ่ือวิเคราะห์ให้เข้ากับ

สถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมภายในภายนอกให้เข้ากับบริบทภายในคณะฯและน ามาพิจารณาข้อคิดเห็นจากแผนและ

หาข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯในอนาคตต่อไป 

4)  ร่ำงแผนยุทธศำสตร์ 10 ปี คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์  ปีงบประมำณ 2555-2564 
เป็นกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ  โดยจัดวาระการด าเนินโครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องพรรณนานิคม 
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวาระดังนี้   
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 1.2 แผนยุทธศาสตร์พัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (2555-2558) 
 1.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการของคณบดีครั้งที่ 1 (27 ธ.ค. 54 – 26 ธ.ค. 55) 
 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557 
 1.5 ผลการด าเนินงานของเป้าหมายดัชนีสัมฤทธิ์ ผลยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ (รอบระยะเวลา 6 เดือน) 
 1.6 ผลคะแนนการด าเนินการ SWOT คณะฯ (จากคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55) 
 1.7 ปฏิทินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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 4.1 การวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
 4.2 การวิเคราะห์แผนเพื่อเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนจากผลการวิเคราะห์ SWOT 
 4.3 การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
 4.4 การบรรจุแผนเพ่ือเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนจากผลการวิเคราะห์ SWOT ลงในร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 10 ปี 
 4.5 การน าเสนอแผนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

และผลสรุปการประชุมได้ร่างแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี เข้าพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษส าหรับ
ผู้บริหารคณะฯในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และน าพิจารณา แสดงความเห็นจากบุคลากรทั้งคณะฯ เพ่ือการมีส่วน
ร่วม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 และผ่านที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งผลการประชุมมีมติเห็นชอบเป็น 
“แผนยุทธศำสตร์ 10 ปี คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์  ปีงบประมำณ 2555-2564” และด าเนินการ
จัดส่งไปยังวิทยาเขตและกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในเดือนมิถุนายน 2556  

5)  แผนกำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำรต่ำงๆ ปีงบประมำณ พ.ศ.2555 คณะวิทยำศำตร์และ
วิศวกรรมศำสตร์   ซึ่งคณะฯได้ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานด้านงบประมาณเงินรายได้ และ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือจัดส่งไปยังฝ่ายคลัง ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ทั้งนี้ คณะ ได้ด าเนินการ ขอเชิญคณะกรรมการงานนโยบายและแผนและผู้บริหารคณะฯ ร่วมประชุมจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2555(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) เพ่ือให้ทุกสาขาวิชาและ
หน่วยงานรับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ภายใต้รูปแบบ                   
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” และการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯทั้ง 5 ด้าน  โดยเน้นการ
ใช้จ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมและเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามกรอบ
วงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร 12,900,000  บาท โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554                    
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพรรณนานิคม (7-214) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคาร 7)  
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ยุทธศำสตร์พัฒนำที ่1 กำรเพิ่มผลผลติทำงวชิำกำร 
1. ส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และตอบสนอง
ต่อความต้องการแก้ปัญหา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

1.1 จัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาการ/
สาขาวิชา 

จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา   

1.2 ส่งเสริมงานวิจัยหรือบริการวิชาการเพื่อพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ของ
ท้องถิ่น 

วิจัยฯ/
สาขาวิชา 

จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

  

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมกับหนว่ยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ 

วิจัยฯ/
สาขาวิชา 

จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

  

1.4 สนับสนุนการเผยแพร่และตอ่ยอดผลงานจากโครงงานวิศวกรรมและปัญหา
พิเศษ เช่น โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานโครงงานวิศวกรรมและปัญหาพิเศษ 

วิจัยฯ/
สาขาวิชา 

จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาต ิภูมิภาค และ
นานาชาต ิ

  

จ านวนโครงการวิจัยทีอ่าจารย์ประจ าของคณะฯ มีส่วนร่วม   

จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

  

สัดส่วนจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ผลิตผลงานวิจัย   
2. พัฒนาบุคลากรการวิจยั
และระบบสนับสนุนการ
วิจัย 

2.1 จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร วิจัยฯ จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาต ิภูมิภาค และ
นานาชาติ 

  

จ านวนโครงการวิจัยทีอ่าจารย์ประจ าของคณะฯ มีส่วนร่วม   
จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

  

สัดส่วนจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ผลิตผลงานวิจัย   
2.2 สนับสนุนการเผยแพร่งานวจิัยในรูปสื่อต่าง ๆ วิจัยฯ จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม

ภายนอกมหาวิทยาลยั 
  

จ านวนเครือข่ายความรว่มมือด้านงานวจิัย/บริการวิชาการ/
พัฒนาวิชาการทั้งภายใน/ภายนอกต่อปี 

  

รายได้จากการวจิัยและพัฒนาวิชาการ   
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2.3 เผยแพร่ต าราวิชาการของอาจารย์ประจ า วิชาการ จ านวนต าราวิชาการที่ปรากฎในทอ้งตลาด   
2.4 จัดท ารายงานประจ าปีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ วิจัยฯ จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม

ภายนอกมหาวิทยาลยั 
  

จ านวนเครือข่ายความรว่มมือด้านงานวจิัย/บริการวิชาการ/
พัฒนาวิชาการทั้งภายใน/ภายนอกต่อปี 

  

รายได้จากการวจิัยและพัฒนาวิชาการ   
2.5 สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความพร้อมด้านการวิจยั วิจัยฯ จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาต ิภูมิภาค และ

นานาชาต ิ
  

จ านวนโครงการวิจัยทีอ่าจารย์ประจ าของคณะฯ มีส่วนร่วม   
จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

  

สัดส่วนจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ผลิตผลงานวิจัย   
2.6 พัฒนากลไกการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากร วิจัยฯ / 

สาขาวิชา 
จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาต ิภูมิภาค และ
นานาชาต ิ

  

จ านวนโครงการวิจัยทีอ่าจารย์ประจ าของคณะฯ มีส่วนร่วม   
จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

  

สัดส่วนจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ผลิตผลงานวิจัย   
2.7 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากร วิจัยฯ จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาต ิภูมิภาค และ

นานาชาต ิ
  

จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

  

สัดส่วนจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ผลิตผลงานวิจัย   
2.8 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่มีผลงานวิจยั วิจัยฯ / 

สาขาวิชา 
สัดส่วนจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ผลิตผลงานวิจัย   
จ านวนโครงการวิจัยทีอ่าจารย์ประจ าของคณะฯ มีส่วนร่วม   

ยุทธศำสตร์พัฒนำที ่2 กำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่มให้แก่บณัฑิต 
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1. พัฒนาระบบการจัด
การศึกษา หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพและทันสมยั เน้นการปฏิบัตกิารหรือ
การท าโครงงาน 

วิชาการ/
สาขาวิชา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของคณะฯ   
อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   
สัดส่วนของนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพ   

1.2 เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่นิสิต พัฒนา
นิสิตฯ/
สาขาวิชา 

อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   

1.3 สร้างและพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้แก่นสิิต วิชาการ/
สาขาวิชา 

อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   

1.4 สนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิารให้เสมือนการปฏบิัติการจริง สาขาวิชา ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของคณะฯ   
1.5 สนับสนุนการสร้างหรือพัฒนาหรือจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม วิชาการ/

สาขาวิชา 
อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   

สัดส่วนที่ลดลงของค่าใช้จ่ายประจ าปีของคณะฯ   
2. พัฒนานิสิตเพื่อเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมสู่สังคม 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพและคุณธรรมด้วยวธิีการที่หลากหลาย พัฒนา
นิสิตฯ/
สาขาวิชา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของคณะฯ   
อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   
สัดส่วนของนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิผลความตั้งใจในการ
ประพฤติดีของนิสิต 

  

2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างจิตส านึกในวิชาชีพใหแ้ก่นิสิต พัฒนา
นิสิตฯ/
สาขาวิชา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของคณะฯ   
อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   

2.3 สนับสนุนการพัฒนานิสิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และพัฒนา
ทักษะการอยู่รว่มกัน 

พัฒนา
นิสิตฯ/
สาขาวิชา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของคณะฯ   
อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   

2.4 สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิต วิชาการ / 
สาขาวิชา 

สัดส่วนนิสิตที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ   
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของคณะฯ   
สัดส่วนบัณฑิตปริญญาตรีในกลุ่มประสงค์จะท างานที่สามารถ
หางานท าได้ภายใน 1 ป ี

  

2.5 สนับสนุนการยกระดับผลงานนิสิต พัฒนา
นิสิตฯ/

สัดส่วนบัณฑิตปริญญาตรีในกลุ่มประสงค์จะท างานที่สามารถ
หางานท าได้ภายใน 1 ป ี
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สาขาวิชา ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของคณะฯ   

อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   
2.6 สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ แก่นิสิต พัฒนา

นิสิตฯ/
สาขาวิชา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของคณะฯ   

3. พัฒนาระบบการรับเข้า
เพื่อให้ได้ผู้ที่เข้าศึกษาต่อที่
มีคุณภาพ 

3.1 รับผูเ้รียนที่เชื่อมโยงกับระบบการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา วิชาการ / 
รับเข้าฯ 

อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   
รายได้จากการจัดการเรียนการสอน   

3.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม 

รับเข้าฯ อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   
สัดส่วนของนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิผลความตั้งใจในการ
ประพฤติดีของนิสิต 

  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของคณะฯ   
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กับองค์กร 
1. สร้างกลไกการบ ารุงขวัญ
และก าลังใจของบุคลากร 

1.1 จัดท าและพัฒนาแผนการพัฒนาและระบบการประเมินผลการปฏบิัติงานของ
บุคลากร 

แผนฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการพัฒนาบคุลากรและองค์กร   
มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ได้รับการยอมรับ 

  

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการท านุบ ารุงขวัญและ
ก าลังใจ 

  

1.2 สร้างและพัฒนาระบบและกลไกในการเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ แผนฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการพัฒนาบคุลากรและองค์กร   
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการท านุบ ารุงขวัญและ
ก าลังใจ 

  

1.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจของ
บุคลากร 

รับเข้าฯ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการท านุบ ารุงขวัญและ
ก าลังใจ 

  

1.4 เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น รับเข้าฯ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการท านุบ ารุงขวัญและ
ก าลังใจ 

  

1.5 ส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีพและความมั่นคงของบุคลากร รับเข้าฯ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการท านุบ ารุงขวัญและ
ก าลังใจ 
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2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

2.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและนา่ใช้งาน 

แผนฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   
สัดส่วนที่ลดลงของค่าใช้จ่ายประจ าปีของคณะฯ   

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะฯ ต่อการประกันคุณภาพ แผนฯ ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการประกันคุณภาพ   

2.3 สนับสนุนการจัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย 

แผนฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบแผนงานเพื่อความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

  

2.5 สนับสนุนการพัฒนาระบบการลดรายจา่ย แผนฯ สัดส่วนที่ลดลงของค่าใช้จ่ายประจ าปีของคณะฯ   

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 : กำรขยำยฐำนผู้รับบริกำร 
1. สร้างความหลากหลาย
ในการให้บริการ 

1.1 เร่งรัดการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดหลักสูตรที่น่าสนใจ วิชาการ/
สาขาวิชา 

สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจ านวนนิสิตแรกเข้า   

จ านวนหลกัสูตรในระดับปริญญาตรี   

รายได้จากการจัดการเรียนการสอน   

1.2 ส่งเสริมการต่อยอดหลักสูตรที่มีอยู ่ วิชาการ/
รับเข้าฯ/
สาขาวิชา 

สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจ านวนนิสิตแรกเข้า   

รายได้จากการจัดการเรียนการสอน   

1.3 สนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรคณะฯ ที่สามารถสร้างชื่อให้กับคณะฯ ในสังคม
ภายนอกได ้

วิจัยฯ/
สาขาวิชา 

รายได้จากการจัดการเรียนการสอน   

สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจ านวนนิสิตแรกเข้า   

จ านวนเครือข่ายความรว่มมือด้านงานวจิัย/บริการวิชาการ/
พัฒนาวิชาการทั้งภายใน/ภายนอกต่อปี 

  

รายได้จากการวจิัยและพัฒนาวิชาการ   

1.4 สนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ วิจัยฯ / 
สาขาวิชา 

รายได้จากการวจิัยและพัฒนาวิชาการ   

จ านวนเครือข่ายความรว่มมือด้านงานวจิัย/บริการวิชาการ/
พัฒนาวิชาการทั้งภายใน/ภายนอกต่อปี 

  

1.5 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้รับบริการ วิจัยฯ / 
สาขาวิชา 

จ านวนเครือข่ายความรว่มมือด้านงานวจิัย/บริการวิชาการ/
พัฒนาวิชาการทั้งภายใน/ภายนอกต่อปี 

  

รายได้จากการวจิัยและพัฒนาวิชาการ   
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2. พัฒนาระบบการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

2.1 สนับสนุนกลไกการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพส าหรับการวิจยั
และบริการวิชาการ 

วิจัยฯ รายได้จากการวจิัยและพัฒนาวิชาการ   

จ านวนเครือข่ายความรว่มมือด้านงานวจิัย/บริการวิชาการ/
พัฒนาวิชาการทั้งภายใน/ภายนอกต่อป ี

  

2.1 สนับสนุนกลไกการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

รับเข้าฯ สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจ านวนนิสิตแรกเข้า   

รายได้จากการจัดการเรียนการสอน   

2.2 สนับสนุนการพัฒนากลไกการเผยแพร่ผลงาน ข่าวสารของคณะฯ วิจัยฯ สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจ านวนนิสิตแรกเข้า   

รายได้จากการจัดการเรียนการสอน   

รายได้จากการวจิัยและพัฒนาวิชาการ   

จ านวนเครือข่ายความรว่มมือด้านงานวจิัย/บริการวิชาการ/
พัฒนาวิชาการทั้งภายใน/ภายนอกต่อปี 

  

2.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนกับสถานศึกษาในท้องถิ่นและใน
ระดับภาค 

วิชาการ สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจ านวนนิสิตแรกเข้า   

รายได้จากการจัดการเรียนการสอน   

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 : กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล 
1. เตรียมความพร้อมต่อ
การเปิดเสรีทางการศึกษา
ในประชาคมอาเซียน 

1.1 สนับสนุนการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนิสิตต่อการเปิดเสรี
ทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน 

พัฒนา
นิสิตฯ 

ระดับความพร้อมของคณะฯ ต่อการเปดิเสรีด้านการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 

  

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสื่อภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรและนิสิต พัฒนา
นิสิตฯ 

ระดับความพร้อมของคณะฯ ต่อการเปดิเสรีด้านการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 

  

จ านวนนิสิตและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเปิด
เสรีทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน 

  

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งแก่บุคลากรและนิสิตต่อการเปิดเสรี
ทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน 

พัฒนา
นิสิตฯ 

ระดับความพร้อมของคณะฯ ต่อการเปดิเสรีด้านการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 

  

2. การขยายฐานบรกิาร 2.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบการรับและการบริการนิสิตต่างชาติของคณะฯ พัฒนา
นิสิตฯ 

ระดับความพร้อมของคณะฯ ต่อการเปดิเสรีด้านการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธ ์ แผนงำน ผู้ดูแล ตัวชี้วดัหลักทีต่อบสนอง หมำยเหต ุ

ระดับความพร้อมของคณะฯ ต่อการเปดิการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

  

จ านวนนิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียน   

2.2 สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะฯ สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน พัฒนา
นิสิตฯ 

ระดับความพร้อมของคณะฯ ต่อการเปดิเสรีด้านการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 

  

ระดับความพร้อมของคณะฯ ต่อการเปดิการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

  

2.3 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ วิชาการ/
สาขาวิชา 

ระดับความพร้อมของคณะฯ ต่อการเปดิการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

  

จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่ได้รับการพฒันาเพื่อรองรับ
นโยบายต่อการเปิดเสรีทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน 

  

2.4 สนับสนุนการจัดประชุม/ร่วมประชมุวิชาการระดับนานาชาติ สาขาวิชา ระดับความพร้อมของคณะฯ ต่อการเปดิเสรีด้านการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 

  

2.5 สนับสนุนการสร้างความร่วมมือตามภารกิจมหาวิทยาลยักับภาคส่วนตา่ง ๆ 
นอกประเทศ 

พัฒนา
นิสิตฯ 

ระดับความพร้อมของคณะฯ ต่อการเปดิเสรีด้านการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
กิจกรรม ก ำหนดกำร 

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะทราบ 

กรกฎาคม 2555 

2.ทบทวน/ปรับปรุง/บูรณาการ/ก าหนด KPIs และเป้าหมายส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ตาม TQA สกอ. สมศ. 

กรกฎาคม 2555 

3.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 
2555 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2554) 

สิงหาคม 2555 

4.ก าหนดผู้รับผิดชอบ และรายงานผลเป็นระยะ 
รายงานผลการด าเนินงาน 
- ครั้งที ่1 (ต.ค.55) 
  ปีงบประมาณ รายงานรอบ ต.ค.54 - ก.ย.55 
  ปีการศึกษา รายงานรอบ มิ.ย.55 - ก.ย.55 
- ครั้งที่ 2 (ก.พ. 56) 
  รายงานรอบ ต.ค.55 - ธ.ค.55 
- ครั้งที่ 3 (พ.ค. 56) 
  รายงานรอบ ธ.ค.55 - พ.ค.56 

สิงหาคม 2555 
ตุลาคม 2555 
กุมภาพันธ์ 2556 
พฤษภาคม 2556 
 
 

5.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ให้บุคลากรภายใน
คณะทราบ 

ตุลาคม 2556 

6.แจ้ง KPIs และเป้าหมายการด าเนินงานให้บุคลากรทราบ ตุลาคม 2556 

7. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ผลการด าเนินงานบนเว็บไซด์ ตลอดท้ังปี 
8. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน รอบ 9 เดือน กุมภาพันธ์ 2556 
9. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 พฤษภาคม 2556 
10. ตรวจประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา พฤษภาคม 2556 
11. ติดตามการด าเนินงานตามประบบประกันคุณภาพภายใน และน าผลไปปรับปรุง
พัฒนา + ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง(สปค.01) 

เมษายน – มิถุนายน 2556 

12. จัดท ารายงานประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2554 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2556 
13. จัดท า SAR บนระบบ Che QA Online มิถุนายน 2556 

14.วิพากษ์ รายงานประเมินตนเองคณะฯ ก่อนจัดท ารูปเล่มฉบับจริงก่อนการตรวจ
ประเมิน 

มิถนุายน 2556 

15. เสนอรายงานประกันคุณภาพภายในของคณะฯ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา 

มิถุนายน 2556 

16. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   มิถุนายน – กรกฎาคม 2556 

17. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน บนระบบ CHE-QA Online (C) มิถุนายน – กรกฎาคม 2556 

หมำยเหตุ : มีการประชุมคณะกรรมการ เป็นระยะ เดือนละ 1 ครั้ง  
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 
 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานตามประกาศ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2553 เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการของ
หน่วยงานภายใน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยส านักงานคณบดี และสาขาวิชา  

 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส่วนบริหารงานสอน โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์) 

นอกจากนี้ คณะมีส่วนงานที่จัดตั้งเป็นการภายในคณะและมีส่วนงานพิเศษ นั่นคือ “ศูนย์วิจัยบริการเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม” และ “โครงการภาคพิเศษ” รายละเอียดดังนี้ 

ศูนย์วิจัยบริกำรเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นศูนย์ที่เน้นงานวิจัยและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใช้บุคลากรภายในคณะ ฯ ทุกสาขาวิชาที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ โดยแบ่งหมวดงานเป็น  4 งานได้แก่  

1) งานให้ค าปรึกษาฐานข้อมูลและ GIS 
2) งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3) งานทดสอบและวิเคราะห์ 
4) งานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 
โดยมีบุคลากรสนับสนุนด้านงานเอกสารและธุรการเพ่ือให้งานที่เกิดขึ้นมีลักษณะเชิงรุกเพ่ือบริการสังคมและ

ภูมิภาค และเป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของคณะฯและเผยแพร่ผลงาน ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลวิจัยของคณะฯ 
โครงกำรภำคพิเศษ มีคณะกรรมการด าเนินงานแยกออกจากการด าเนินงานคณะโดยทั่วไป ตามระเบียบว่า

ด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547 
ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารงานปัจจุบันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ คณะกรรมการประจ าคณะ, 

โครงสร้างบริหารงานส่วนกลางคณะ, และโครงสร้างบริหารการเรียนการสอน แสดงดังแผนภาพด้านล่าง 
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แผนภำพแสดงคณะกรรมกำรประจ ำคณะ (ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 1058/2555 วันที่ 26/4/55) 
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แผนภำพแสดงโครงสร้ำงบริหำรงำนส่วนกลำงคณะ 
 

 
 
 
แผนภำพแสดงโครงสร้ำงบริหำรงำนกำรเรียนกำรสอน 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 

 ปั จ จุ บั น ค ณ ะวิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  มี ค ณ บ ดี เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร  ต า ม ค า สั่ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 15/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แต่งตั้ง ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศิน เป็นคณบดี  

ท าเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่เริ่มตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน 

2543 – 2545    รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุริยวนากุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

2545 – 2550  รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุริยวนากุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
2550 – 2554 รศ.ดร.ศุภกิจ  นนทนานันท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
2554 – ปัจจุบัน ผศ.ศิริวัฒน์  พูนวศิน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
 

รำยนำมผู้บริหำรงำน (ธันวำคม พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวัฒน์  พูนวศิน  คณบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจน์วงค์  กรีพละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ดร.สันติ  โถหินัง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 พ.อ.อ.เพ่ิมพล  กุดจอมศรี   รองคณบดีฝ่ายรับเข้าและโครงการพิเศษ 
 ดร.ทวี  งามวิไลกร    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 นายถนอมศักดิ์  วงศ์มีแก้ว   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นายสมควร  โพธารินทร์   ผู้ช่วยคณบดีฝายวิชาการ 
 นายศราวุฒิ  สุพรรณราช   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าและโครงการพิเศษ 
 นางสาวศิริลักษณ์  พานโคกสูง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
 ดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์   หั ว ห น้ า ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า แ ล ะ 

         สิ่งแวดล้อม 
 ดร.ทวี  งามวิไลกร    รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ 

         การผลิต 
 นายพนม  ท้าวดี    หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
 ดร.นารีรัตน์  กิติศรีปัญญา   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ดร.สุภาพ  กัญญาค า    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ดร.ศมณพร  สุทธิบาก    หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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คณะกรรมกำรของคณะฯ ปัจจุบันประกอบด้วย 

 คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
o ศูนย์วิจัย บริการเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน 
 คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพประกันคุณภาพ 
 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กร 
o คณะด าเนินงานบริหารเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศคณะ 

 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 คณะกรรมการฝ่ายรับเข้าและโครงการพิเศษ 
 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
o คณะท างานวิเทศสัมพันธ์ 

1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจ 
1. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของนิสิตนักศึกษำ ระดับอุดม ศึกษำ                    

(กำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดี) 

รำงวัลที่ 1 โครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศในวัยใสด้วยความใส่ใจอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน” โดย
นิสิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 
รำงวัลที่ 2 โครงการ “ค่ายมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วิถีชุมชนร่วมกันคิด ร่วมพิชิตด้วย 7 Miracle”โดยนิสิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
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2. นิสิต มก.ฉกส. ทีม “พิรุณโปรดักส์”  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดมัลติมีเดีย ภายใต้หัวข้อ “ความภาคภูมิใจในความ

เป็นเกษตรศาสตร์” จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

3. ร่วมโครงกำร “รำงวัลคุณภำพนนทรีอีสำน ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2555” CSC Quality 

รำงวัลที่ได้รับ 
1. รางวัลประเภทบุคคลคุณภาพสายวิชาการ ดร.ศมณพร สุทธิบาก 
2. รางวัลชนะเลิศประเภทท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: โครงการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ร่วมกับสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ 
3. รางวัลชมเชยประเภทบริการวิชาการ: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17
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4. บุคลำกรได้รับรำงวัลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร 

 ผศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ได้เข้า ร่วม

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ในงาน 3rd 

TSME International Conference, 

Chiang Rai, Thailand และได้รับรางวัล 

Best Paper Award 

  

 ว่าที่ ดร.ภักดี  คบกลาง ที่ได้รับรางวัล Award 

for the best paper ในงาน The 4th KKU 

International Engineering Conference 

2012 

 

 

 ผศ.ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"A Study of Integrating Renewable Energy in 

Smart Grid System", Best Paper Award, Energy, Kyoto University, Japan, Dec 8 2012 

 นายรุ่งทวี ผดากาล, อาจารย์,"โครงการศึกษาเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเอนกประสงค์เพ่ือชุมชน", รางวัล

คุณภาพนนทรีอีสาน ประจ าปี 2555 (CSC Quality Award 2012), ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2012 

1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2555 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภท 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณแผ่นดิน 1,739,700.00 20,475,415.05 -18,735,715.05 4,504,200.00 4,495,499.39 8,700.61 5,078,400.00 4,897,730.24 180,669.76 

งบประมาณเงินรายได้ 16,442,100.00 10,832,495.00 5,609,606.00 13,448,166.00 11,710,255.96 1,737,910.04 14,952,390.00 9,827,694.00 5,124,696.00 

รวม (บำท) 18,181,800.00 31,307,910.05 -13,126,109.05 17,952,366.00 16,205,755.35 1,746,610.65 20,030,790.00 14,725,424.24 5,305,365.76 

 

 

http://fscieng.csc.ku.ac.th/~ce/images/stories/ienc1201.pdf
http://fscieng.csc.ku.ac.th/~ce/images/stories/ienc1201.pdf
http://tisd.en.kku.ac.th/kku-ienc2012/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
http://tisd.en.kku.ac.th/kku-ienc2012/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
http://tisd.en.kku.ac.th/kku-ienc2012/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=510054
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Award.aspx?AwardID=816&Type=3
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Award.aspx?AwardID=816&Type=3
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520188
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Award.aspx?AwardID=798&Type=2


 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  - 35 - 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยกำร ปีงบประมำณ (บำท) 

2553 2554 2555 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 18,181,800.00 17,952,366.00 20,030,790.00 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 0.00 85,442.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 26,316,520.05 12,326,285.35 9,361,819.41 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 4,991,390.00 3,879,470.00 5,363,604.83 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5,412,634.00 4,309,090.45 2,410,308.41 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์ 787,144.00 1,067,733.60 74,622.00 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 11,481,834.10 6,276,062.87 5,292,481.28 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ -13,126,109.05 1,746,610.65 5,305,365.76 

สินทรัพย์ถาวร 4,991,390.00 3,879,470.00 5,363,604.83 

 รายรับ-รายจ่าย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยรับ ตำมแหล่งรำยรับ (บำท) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
1. งบประมาณแผ่นดิน 1,739,700.00 4,504,200.00 5,078,400.00 

2. งบประมาณเงินรายได ้ 16,442,100.00 13,448,166.00 14,952,390.00 

รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 18,181,800.00 17,952,366.00 20,030,790.00 

รำยจ่ำย ตำมประเภทรำยจ่ำย (บำท)    

1. งบบุคลากร 1,359,471.00 1,016,847.90 1,151,565.81 

2. งบด าเนินงาน 4,702,111.05 7,577,252.10 5,957,532.49 

3. งบลงทุน 4,991,390.00 3,879,470.00 5,363,604.83 

4. งบอุดหนุน 19,786,645.00 2,240,199.10 1,080,869.00 

5. งบอ่ืนๆ 468,293.00 1,491,986.25 1,171,852.11 

รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท)   14,725,424.24 

1.9.2 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีกำรศึกษำ 2555 คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 

 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิดสอน 
(X) 

ภำคปกต ิ
() 

ภำคพิเศษ 
() 

ป.ตร ีป.บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก, ข 

สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำและ
สิ่งแวดล้อม 

            

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
โยธาและสิ่งแวดลอ้ม(ภาคปกต)ิ 

1      1      
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิดสอน 
(X) 

ภำคปกต ิ
() 

ภำคพิเศษ 
() 

ป.ตร ีป.บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก, ข 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ่งแวดลอ้ม(ภาค
พิเศษ) 

1      1      

3. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 

  1    1      

สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
คอมพิวเตอร์ 

            

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์(ภาคปกต)ิ 

1      1      

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) 

1      1      

สำขำวชิำวิศวกรรมเครื่องกลและ
กำรผลิต 

            

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
และการผลิต(ภาคปกติ) 

1      1      

สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ             
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ(ภาคปกติ) 

1      1      

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์
(ภาคปกต)ิ 

1      1      

9.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโล ยีสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) 

1      1      

สำขำวชิำวทิยำศำสตร ์             
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต(์ภาคปกต)ิ 
1      1      

สำขำวชิำสำธำรณสขุศำสตร์             
11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต(ภาคปกต)ิ 
1      1      

รวม     11      11      

หมำยเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 
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1.9.3 จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำ/สำขำวิชำ  ปีกำรศึกษำ 2555 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ รวม 
ป.โท ป.เอก 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม     
1. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดล้อม(ภาคปกต)ิ 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 72   72 
2. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดล้อม(ภาคพิเศษ) 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 32   32 
3. หลักสตูรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธาและสิ่งแวดล้อม     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน  20  20 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์     
4. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร(์ภาคปกต)ิ 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 70   70 
5. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร(์ภาคพิเศษ) 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 46   46 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกลและกำรผลิต     
6. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ

การผลิต(ภาคปกต)ิ 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 56   56 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
7. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาค

ปกติ) 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 38   38 
8. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(์ภาค

ปกติ) 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 14   14 
9.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาค

พิเศษ) 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 31   31 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์     
10. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต(์ภาคปกต)ิ     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 86   86 
     



- 38 -  รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ รวม 
ป.โท ป.เอก 

สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์     
11. หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ(ภาคปกต)ิ     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 26   26 
รวมทั้งสิ้น 6 ภำควิชำ/สำขำวิชำ     

- หลักสตูรทั้งหมด 10 1  11 
o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 471 20  490 

1.9.4 จ ำนวนบุคลำกร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกอง

กำรเจ้ำหน้ำที่) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
 

 2553 ประเภท
บุคลำกร 

ปีกำรศึกษำ 

1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - -  
ปริญญาโท 54.5 63 69.5 
ปริญญาเอก 14 17 20.5 
รวม 68.5 80 90 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
. - - - 
รวม - - - 

1.3 รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท 54.5 63 69.5 
ปริญญาเอก 14 17 20.5 
รวมทั้งหมด 68.5 80 90 

2. นักวิจัยและ
บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ท า
วิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม - - - 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม - - - 

2.3 รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี - - - 
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 2553 ประเภท
บุคลำกร 

ปีกำรศึกษำ 

ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวมทั้งหมด - - - 

3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่นๆ 31.5 37 34 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 73 91 102 
5.  บุคลากรลาทุกประเภท  27 26 22 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 100 117 124 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
    ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 จ ำนวนอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คุณวุฒิกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์    มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกอง
กำรเจ้ำหน้ำที่) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

ภำคิวชำ/
สำขำวชิำ 

อำจำรย ์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

รองศำสตรำจำรย ์ ศำสตรำจำรย ์ ชำวตำ่งชำต ิ รวม 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและ
สิ่งแวดล้อม 

- 10 3 13 - - 2 2 - - 1 1 - - - - - - - - - 9.5 6.0 15.5 

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร ์

- 10 3 13 - 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - 10.5 4.0 14.5 

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
และการผลิต 

- 12 - 12 - 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - 13.5 1.0 14.5 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 13 6 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.0 6.0 19.0 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

- 13 2 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.0 3.0 15.0 

สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

- 10 1 11 - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - 10.0 1.5 11.5 

รวมทั้งหมด - 66 15 81 0 3 4 7 0 0.5 1.5 2 - - - - - - - - - 68.5 21.5 90.0 
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ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน คุณวุฒิทำงกำรศกึษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป - 65 21 86 78 7 1 - 86 
2 6-9 เดือน - 7 1 8 6 - 2 - 8 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - 4 - 4 4 - - - 4 
4 ลาศึกษาต่อ  - 19 - - 18 1 - - 19 
5 ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมด - 76 22 98 88 7 3 - 98 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 68.5 21.5 90 81 7 2 - 90 

หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ 
อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารยท์ี่มีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไมส่ามารถน ามานับได ้

 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน แยกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2555 
คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

หน่วยงำน วิชำชีพทั่วไป วิชำชีพเฉพำะ ชำวต่ำง 
ชำติ 

รวมทั้งหมด 
ปฏิบัติงำน ช ำนำญ

งำน 
ช ำนำญงำน

พิเศษ 
ปฏิบัติกำร ช ำนำญ

กำร 
ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เช่ียวชำญ เช่ียวชำญ

พิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 
ส านักงาน

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และวิศวกรรม 

ศาสตร์ 

0 7 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 7 3 - 

สาขาวิชา
วิศวกรรม 
โยธาและ

สิ่งแวดล้อม 

1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 - 

สาขาวิชา
วิศวกรรม 
ไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ 

1 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 - 

สาขาวิชา
วิศวกรรม 

เครื่องกลและ
การผลิต 

2 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 0 - 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 - 
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หน่วยงำน วิชำชีพทั่วไป วิชำชีพเฉพำะ ชำวต่ำง 
ชำติ 

รวมทั้งหมด 
ปฏิบัติงำน ช ำนำญ

งำน 
ช ำนำญงำน

พิเศษ 
ปฏิบัติกำร ช ำนำญ

กำร 
ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เช่ียวชำญ เช่ียวชำญ

พิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 
สาขาวิชา

วิทยา 
ศาสตร์ 

1 4 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 3 - 

สาขาวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 

0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 - 

รวม 5 21 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 21 8 - 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
     ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 ข้อมูลสรุปจ ำนวนอำจำรย์หรือนักวิจัยจำกสถำบันนำนำชำติเดินทำงมำสอนหรือวิจัยที่คณะ หรือ
อำจำรย์หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทำงไปสอนหรือวิจัย ณ สถำบันนำนำชำต ิ

รำยกำร >3 เดือน <3 เดือน 
อำจำรย์ นักวิจัย อำจำรย์ นักวิจัย 

1. อาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอน
หรือวิจัยที่คณะ 

- - - - 

2. อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย 
ณ สถาบนันานาชาต ิ

- - - - 

 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองโดยกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม ดูงำน ปีกำรศึกษำ 2555 
คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงำน จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำ
ร่วมพัฒนำตนเอง 

(ไม่นับซ้ ำ) 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำตนเอง (จ ำแนกตำมประเภท) 
ประชุม/สมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ 

ส านักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

7 2 3 2 - 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม 

25 10 4 3 8 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ 

25 14 6 2 3 

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและ
การผลิต 

18 7 4 4 3 
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หน่วยงำน จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำ
ร่วมพัฒนำตนเอง 

(ไม่นับซ้ ำ) 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำตนเอง (จ ำแนกตำมประเภท) 
ประชุม/สมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8 3 2 1 2 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 17 9 7 - 1 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

14 5 5 1 3 

รวม 114 50 31 13 20 

1.9.5  จ ำนวนนิสิตทั้งหมด (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง)  

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 จำกกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและ
สิ่งแวดล้อม 

                  

1. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ่งแวดล้อม 

                  

- ภาคปกต ิ 127 - 127 62 - 62 56 - 56 68 - 68 - - - 315 - 315 

- ภาคพิเศษ 41 - 41 29 - 29 10 - 10 12 - 12 - - - 92 - 92 

- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
คอมพิวเตอร์ 

                  

2. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร ์

                  

- ภาคปกต ิ 130 - 130 59 - 59 76 - 76 99 - 99 - - - 364 - 364 

- ภาคพิเศษ 50 - 50 31 - 31 23 - 23 23 - 23 - - - 127 - 127 

- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ือง 
กลและกำรผลิต 

                  

3. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการ
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ผลติ 
- ภาคปกต ิ 70 - 70 50 - 50 48 - 48 63 - 63 - - - 231 - 231 

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

- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ                   

4. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                  

- ภาคปกต ิ 40 - 40 34 - 34 51 - 51 75 - 75 - - - 200 - 200 

- ภาคพิเศษ 11 - 11 15 - 15 7 - 7 5 - 5 - - - 38 - 38 

- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

                  

- ภาคปกต ิ 35 - 35 3 - 3 - - - - - - - - - - - - 

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

- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์                   

6. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต ์

                  

- ภาคปกต ิ 23 - 23 32 - 32 21 - 21 2 - 2 - - - 78 - 78 

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

- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์                   

12. หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

                  

- ภาคปกต ิ 189 - 189 147 - 147 149 - 149 1 - 1    486 - 486 

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

- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 716 - 716 462 - 462 441 - 441 356 - 356    1975 - 1975 

- ภาคปกต ิ 614 - 614 387 - 387 401 - 401 308 - 308    1710 - 1710 

- ภาคพิเศษ 102 - 102 75 - 75 40 - 40 48 - 48    265 - 265 

- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - -    - - - 
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 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโท ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

สำขำวิชำวิศวกรรม
โยธำและสิ่งแวดล้อม 

                  

1. หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 

                  

- ภาคปกติ 12 - 12 - - - 12 - 12 27 - 27 - - - 27 - 27 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 12 - 12 - - - 12 - 12 27 - 27 - - - 27 - 27 
- ภาคปกติ 12 - 12 - - - 12 - 12 27 - 27 - - - 27 - 27 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอก ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
รวมท้ังหมด 

ไม่มีนิสิตปริญญาเอก 
- ภาคปกติ 
- ภาคพิเศษ 
- นานาชาติ 

 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                 
(ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 ปีกำรศึกษำ 2555 
ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 43 22 - 65 30 9 - 39 20 9 - 29 
- ลาออก 25 3 - 28 20 2 - 22 12 2 - 14 
- คัดชื่อออก 18 19 - 37 10 7 - 17 8 7 - 15 
ปริญญำโท (รวม) - - - - - - - - - - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - - - - 
- คัดชื่อออก - - - - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - - - - 
- คัดชื่อออก - - - - - - - - - - - - 
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หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 ปีกำรศึกษำ 2555 
ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 43 22 - 65 30 9 - 39 20 9 - 29 
- ลาออก 25 3 - 28 20 2 - 22 12 2 - 14 
- คัดชื่อออก 18 19 - 37 10 7 - 17 8 7 - 15 

(ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามล าดับ) 

 ข้อมูลสรุปจ ำนวนข้อมูลนิสิตจำกมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ทีเ่ดินทำงมำเรียนหรือวิจัยที่คณะ และนิสิต
ของคณะที่เดินทำงไปเรียนหรือวิจัยในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 

รำยกำร >3 เดือน <3 เดือน 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ข้อมูลนิสติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรยีน
หรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

1 - - - - - 

2. ข้อมูลนิสติของคณะที่เดินทางไปเรยีนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

- - - - - - 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีกำรศึกษำ 2555  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนอำจำรย ์ จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ (FTES) อำจำรย์ : 
FTES FTES ภำคต้น FTES ภำคปลำย FTES เฉลี่ย 

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 15.50 263.04 210.94 236.99 15.29 
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 14.50 185.65 187.00 186.32 12.85 
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์ 14.50 337.35 227.00 282.18 19.46 
วิทยาศาสตร ์ 19.00 611.88 477.29 544.59 28.66 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 15.00 253.65 188.82 221.24 14.75 
สาธารณสุขศาสตร ์ 11.50 224.00 370.24 297.12 25.84 
รวมทั้งหมด 90 1,875.57 1,661.29 1,768.43 15.29 

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

รำยละเอียด 
ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 44 58 68 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 1,621 1,491.01 1768.43 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  ) 

1 : 36.84 1 : 25.72 1: 26.01 
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 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/
สำขำวิชำ 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมท้ังหมด 
ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม 

วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม 

50 12 - 62         50 12 - 62 

วิศวกรรมเครื่องกล
และการผลิต 

41 0 - 41         41 0 - 41 

วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร ์

95 15 - 110         95 15 - 110 

วิทยาศาสตร ์ - - - -         - - - - 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

96 - - 96         96 - - 96 

สาธารณสุขศาสตร ์ - 93 - 93         - 93 - 93 

รวม 282 120 - 402         282 120 - 402 

 ข้อมูลจ ำนวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2555 

รำยชื่อองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จ ำนวนสมำชกิ กิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 

มี () ไม่มี () 

Civil and Environmental Engineering  Club 289   

Public health Club 484   

รวมทั้งหมด 773   

 ข้อมูลเงินบริจำคจำกศิษย์เก่ำ (Alumni Donations) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า  

2 เงินบริจาคของมูลนิธิ/สมาคม _________________________  

     - Kasetsart University Engineering Alumni Association 120,000 

3 เงินบริจาคของกองทุน __________________________  

4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า  

รวมทั้งสิ้น 120,000 
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1.9.6 งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร 
ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
โครงกำรทั่วไป 

1.โครงการสร้างชุดทดลองเรื่อง
คลื่นนิ่งในเส้นเชือก (Standing 
wave Laboratory) 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นายสุรยิา ชิณ
วงศ์ 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

50,000  50,000 

2.แบบจ าลองส าหรับท านาย
ลักษณะดิน โดยใช้สภาพต้านทาน
ทางไฟฟ้า 
 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นายสมควร 
โพธารินทร ์

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

32,500  32,500 

สวพ.แห่งมก. 97,500  97,500 

3.การศึกษาผลกระทบและการ
ปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
สู่การร่วมมือประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษา สถาบันทางการศึกษา
ในจังหวัดสกลนคร 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นางสาวศรัญญา 
แซ่ตั้ง 

 25,000  25,000 

4.การศึกษาและพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของ
ของไหลใน หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นางอัญชสา 
ประมวลเจริญกิจ 

 50,000  50,000 

5.การออกแบบและสร้างข้อมือ
แขนกลแบบ 3 องศาอิสระ 
(Design and development of 
a 3-degree of freedom end-
effector robot) 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นายทวี งามวิไล
กร 

 50,000  50,000 

6.การสรา้งต้นแบบมอเตอร์เชิง
เส้นชนิดเหนีย่วน า เพือ่การวิจัย
การขนส่งความเร็วสูง (Linear 
Induction Motor Prototype 
Construction for High Speed 
Transportation Research) 
 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นายศรีศักดิ์ จา่ง
จิตต ์

 40,000  40,000 
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โครงกำร 
ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
7.การจ าแนกประเภทเชิงกลุม่ของ
สมการของไหลหนึ่งมติิที่มี
พลังงานภายในอยู่ในรูป
...................................... 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นางประครอง 
วรกา 

 30,420  30,420 

โครงกำรที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 
1.การจัดการขยะอินทรียด์้วย
ไส้เดือนดิน Pheretima 
peguana (Organic Waste 
Management with 
Earthworm Pheretima 
peguana) 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นายสันติ โถหินัง  48,000  48,000 

2.การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ เพื่อการเตือนภัยน้ าท่วม
ฉับพลัน โดยวิธีการคาดการณ์
พายุฝน ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าเลย จ.เลย 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นายทศพล จตุ
ระบุล 

 500,000  500,000 

3.โครงการศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหาร
ระยะที ่1 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

ผศ.ดร.วัจน์วงค์   
กรีพละ 

นายต่อศักดิ ์
ประเสริฐสังข์ 

  5,000,000 5,000,000 

4.โครงการศึกษาการปลูก
ยางพาราในพื้นที่อุทยานเกษตร 
50 พรรษา มหาชิราลงกรณ ์

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นายประภากรณ์ 
แสงวิจิตร 

  200,000 200,000 

5.โครงการปลูกอ้อยเชิงพาณิชย ์
(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นายประภากรณ์ 
แสงวิจิตร 

 370,000  370,000 

6.ADB TA-7450 (REG) Project 
Preparation Support for 
Livable Cities in Asia: 
Promoting Municipal Solid 
Waste Management through 
Composting in Asia 

(1 ต.ค.2554-
30 ก.ย.2555) 

นางสาวศมณพร 
สุทธิบาก 

ADB-Japan  250,000 250,000 

7.โครงการศึกษาความเหมาะสม
ในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra 
Thin Friction Course ใน
ประเทศไทย 

(1 ก.ย.2555-
31 ส.ค.2556) 

ผศ.ดร.วัจน์วงค์  กรี
พละ 

นายต่อศักดิ์  
ประเสริฐสังข์ และ 
นางสาวอธิกา  วงค์

กวานกลม 
 

บริษัท ทิปโก้ 
จ ากัด (มหาชน) 

และ 
กรมทางหลวง 

 5,350,000 5,350,000 
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โครงกำร 
ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
8.การพัฒนาปฏิภาคส่วนผสม
คอนกรีตส าหรับอุตสาหกรรมผลติ
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงส าเร็จรูป 
 
 
 

(1 ต.ค.2555-
31 ก.ย.2556) 

นางสาวอธิกา  
วงค์กวานกลม 

และ 
ผศ.ดร.วัจน์วงค์  

กรีพละ 

หจก.พลับพลา
ซีเมนต์บล็อก 
(สนับสนุน
เครื่องจักร 

อุปกรณ์ และ
สถานท่ีท าวิจัย) 

50,000 1,000,000 1,050,000 

9. การพัฒนาคุณสมบัติของ
คอนกรีตบล็อกเพื่อความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของ
อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อก 

(1 ต.ค.2555-
31 ก.ย.2556) 

นางสาวอธิกา  
วงค์กวานกลม 

และ 
ผศ.ดร.วัจน์วงค ์ 

กรีพละ 

หจก.พลับพลา
ซีเมนต์บล็อก 
(สนับสนุน
เครื่องจักร 

อุปกรณ์ และ
สถานท่ีท าวิจัย) 

50,000 1,000,000 1,050,000 

รวม      1,393,420 12,800,000 14,193,420 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ประจ ำปี  
2553 2554 2555 

จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 25 19 16 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 24 11 16 
ระดับนานาชาต ิ 7 10 13 

รวม 31 21 29 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - 10 6 
ระดับนานาชาต ิ - 0 2 

รวม - 10 8 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - 6 2 
ระดับนานาชาต ิ - 0 1 

รวม - 6 3 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่ไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - 4 1 
ระดับนานาชาต ิ - 0 0 

รวม - 4 1 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ - 6 11 
ระดับนานาชาต ิ - 1 4 

รวม - 7 15 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่ ระดับชาต ิ - 14 7 
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รำยละเอียด ประจ ำปี  
2553 2554 2555 

น าเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) ระดับนานาชาต ิ - 2 8 
รวม - 16 15 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - -  
ระดับนานาชาต ิ - -  

รวม 18 20  
จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 1 1 1 

ต่างประเทศ - - - 

รวม 1 
(นายประภากรณ์ แสงวิจิตร) 

1 
(นายประภากรณ์ แสงวิจิตร) 

1 
(นายประภากรณ์ แสงวิจิตร) 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ (ปี
ปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 

ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 1,836,440 1,012,880 1,393,420 
ภายนอก 748,400 2,636,220 12,800,000 

รวม 2,584,840 3,649,100 14,193,420 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้มและ
ความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 258,500 50,000 1,018,000 
ภายนอก 396,440 1,443,000 12,800,000 

รวม 654,940 1,493,000 13,818,000 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยทีไ่ดร้ับทุน
สนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน - 8 10 
ภายนอก - 5 4 

รวม 19 13 14 

รูปภำพกิจกรรมกำรวิจัย 

 
โครงกำรศึกษำรูปแบบท่ีเหมำะสมเส้นทำงเลียบหนองหำรระยะท่ี 1 

(หัวหน้ำโครงกำร : นำยต่อศักด์ิ ประเสริฐสังข)์ 
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 ข้อมูลสรุปจ ำนวนสถำบันที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือทุกด้ำน 
ประเทศท่ีมีควำมร่วมมือ จ ำนวนสถำบันที่มีควำมร่วมมือ (MOU) จ ำนวนโครงกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือ 

(MOU) 
2551 2552 2553 2554 2555 2555 

- - - - - - - 
       

1.9.7 กำรบริกำรวิชำกำร  (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/

เอกชนทีส่นับสนนุโครงกำร 
จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก  

1. จำกฐำนข้อมูลส ำนกังำนบริกำรวิชำกำร    
1.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"ศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสม
เส้นทางเลยีบหนองหาร 
ระยะที่ 1 อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร" 

นายวัจน์วงค์ กรีพละ ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสกลนคร 

  5,000,000.00 

2.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"เพิ่มศักยภาพทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2555" 

นางสาวนารีรตัน์ กิติ
ศรีปัญญา 

ครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
โลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนรัฐบาล 

  2,490,000.00 

รวม   7,490,000 
2. ไม่อยู่ในฐำนข้อมลูส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร    
1.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"การพัฒนาศักยภาพทาง
ปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับ
มัธยมปลาย" 

นายสันต ิโถหินัง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 
อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม 

  70,000.00 

2.โครงการพัฒนาวิชาการ
ทางวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 

นางสาวนิธิรัชต์ สงวน
เดือน 

หน่วยงานต่างๆ ท้ังส่วน
ราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน ในจังหวัด
สกลนครและจังหวัด
ใกล้เคียง และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  500,000.00 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/

เอกชนทีส่นับสนนุโครงกำร 
จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก  

3.โครงการพัฒนาวิชาการ
หน่วยบริการและให้
ค าปรึกษาทางวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อมประจ าป ี
2556 
 

นายวัจน์วงค์ กรีพละ หน่วยงานต่างๆ ท้ังส่วน
ราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน ในจังหวัด
สกลนครและจังหวัด
ใกล้เคียง และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  1,900,000.00 

4.โครงการพัฒนาวิชาการ
ทางวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 

นางสาวนิธิรัชต์ สงวน
เดือน 

หน่วยงานต่างๆ ท้ังส่วน
ราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน ในจังหวัด
สกลนครและจังหวัด
ใกล้เคียง และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  500,000.00 

5.โครงการพัฒนาวิชาการ
หน่วยบริการและให้
ค าปรึกษาทางวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อมประจ าป ี
2555 

นายวัจน์วงค์ กรีพละ หน่วยงานต่างๆ ท้ังส่วน
ราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน ในจังหวัด
สกลนครและจังหวัด
ใกล้เคียง และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  500,000.00 

6.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"ค่ายวิทยาศาสตรส์ าหรับ
นักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร" 

นายชิวาลรัตน์ มาสิง
บุญ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

  129,750.00 

7.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"การพัฒนาสื่อประสมแสดง
ภาพเสมือนจริงในมุมมอง 
360 องศา อาคารและ
สถานท่ีภายในวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร” 

นางสาวฐิติพร การสูง
เนิน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

  40,000.00 

8.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"ศึกษาแก้ไขและปรับปรุง
ระบบบ าบดัน้ าเสีย
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว" 

นายไกรวิชญ์ เรืองฤา
หาร 

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร 

  80,000.00 

9.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

นายทวี งามวิไลกร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

  250,000.00 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/

เอกชนทีส่นับสนนุโครงกำร 
จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร" 
10.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"บ่มเพาะและพัฒนา
บุคลากรส าหรับ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ" 

    500,000.00 

11.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจ าปี 2555" 

นายชิวาลรัตน์ มาสิง
บุญ 

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 
อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม 

  30,000.00 

12.โครงการพัฒนาวิชาการ
ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจ าปี 2555 

นายไกรวิชญ์ เรืองฤา
หาร 

หน่วยงานต่างๆ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ท้ังส่วนราชการ 
องค์กร รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน ในจังหวัดสกลนคร
และจังหวัดใกล้เคียง 

  100,000.00 

13.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"การจัดการงานด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภยัใน
โรงพยาบาล" 

นายไกรวิชญ์ เรืองฤา
หาร 

โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขใน
จังหวัดสกลนครและจังหวัด
ใกล้เคียง 

  25,000.00 

14.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"ศึกษาความเหมาะสมในการ
ใช้งานผิวทางแบบ Ultra 
Thin Friction Course ใน
ประเทศไทย" 

นายต่อศักดิ์ 
ประเสริฐสังข์ 

บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

  350,000.00 

15.โครงการปลูกข้าวอินทรยี์
เฉลิมพระเกียรติ ณ พ้ืนท่ี
หนองหารน้อย 

พ.อ.อ.เพิ่มพล กุด
จอมศร ี

บุคลากรและนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และประชาชนในจังหวัดสกลนคร
และจังหวัดใกล้เคียง 

  - 

16.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"ส ารวจจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ
เทศบาลต าบลฮางโฮง" 
 

นายต่อศักดิ์ 
ประเสริฐสังข์ 

เทศบาลต าบลฮางโฮง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

  600,000.00 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/

เอกชนทีส่นับสนนุโครงกำร 
จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก  

17.โครงการบูรณะสร้างกุฏิ
พระสงฆ์วดัถ้ าพระเวส 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 

นางสาวศมณพร สุทธิ
บาก 
 

วัดถ้ าพระเวส ต าบลบ้าน
แก้ง อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม 

  - 

18.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"บูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัด
ถ้ าพระเวส" 

  - 

19.โครงการกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 

นายภูชิสส์ ตันวาณิช
กุล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

  300,000.00 

20.โครงการเกษตรก้าวหน้า
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

นายทวี งามวิไลกร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

  25,000.00 

21.โครงการถ่ายทอดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชน 

นายสันติ โถหินัง คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

  35,000.00 

22.โครงการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สัญจร 

นางสาวนารีรตัน์ กิติ
ศรีปัญญา 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
โครงการเกษตรเพื่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  150,000.00 

23.โครงการพัฒนานิสติเพื่อ
จิตสาธารณะต่อชุมชน 
(กิจกรรมย่อยที่ 4 : ค่าย
โยธา อาสา เพื่อน้อง ครั้งท่ี 
1) 

นายวิทยา ศรีสมบูรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

  65,983.00 

24.โครงการอบรมการใช้งาน
อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

นายเศรษฐกร กา
เมือง 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

  30,000.00 

25.โครงการพัฒนาวิชาการ
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2556 

นางสาวนารีรตัน์ กิติ
ศรีปัญญา 

โรงเรียน ส่วนราชการ 
องค์กร รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนในจังหวัดสกลนคร
และจังหวัดใกล้เคียง 

  2,000,000.00 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/

เอกชนทีส่นับสนนุโครงกำร 
จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก  

26.โครงการเตรียมความ
พร้อม มุ่งความรู้ สู่นนทรี
อีสาน (KU.CSC.CAMP''56) 

นายต่อศักดิ์ 
ประเสริฐสังข์ 

นักเรียนท่ีผ่านการคดัเลือก
เข้าศึกษาต่อท่ีมก.ฉกส. 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

  1,500,000.00 

27.โครงการการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น ประจ าปี 2556 

นางสาวนิธิรัชต์ สงวน
เดือน 

ส่วนราชการ องค์กร 
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนใน
จังหวัดสกลนครและจังหวัด
ใกล้เคียง 

  600,000.00 

28.โครงการ 9 ปี คืนสู่เหยา้
หมู่เฮา วว. 

นางสาวศิรลิักษณ์ 
พานโคกสูง 

นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์และ
บุคคลภายนอกท่ัวไปท่ีสนใจ 

  100,000.00 

29.โครงการพัฒนาวิชาการ 
"การส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการ
บ าบัดน้ าเสียของเทศบาล
นครสกลนคร ประจ าปี 
2555" 

นางสาวศมณพร สุทธิ
บาก 

เทศบาลนครสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

  45,000.00 

30.โครงการขยะสร้างโลก
สวย 

นางสาวศมณพร สุทธิ
บาก 

บุคลากรและนสิิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร นักเรยีน 
นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนในจังหวัดสกลนคร
และจังหวัดใกล้เคียง 

  3,000.00 

31.โครงการค่ายนักสืบ
ชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม 
Public Health Camp ครั้ง
ที่ 3 

นายจักรกฤษณ์ พล
ราชม 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

  40,000.00 

32.โครงการค่ายวิศวไฟฟ้า
อาสาพัฒนาชุมชน 

นายเศรษฐกร กา
เมือง 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

  40,000.00 

33.โครงการโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) 
ส าหรับประเทศไทย 

นางสาวศุภลักษณ์ 
สถิรชีวิน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(กฟผ.) 

  30,000.00 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/

เอกชนทีส่นับสนนุโครงกำร 
จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก  

34.โครงการ ว.ว. บ าเพ็ญ 
ประจ าปี 2555 

นายรังสรรค์ ไชย
เชษฐ ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

  100,000.00 

35.โครงการคลินิกวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 

นางสาวสายฝน จัน
ผกา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

  64,000.00 

36.โครงการอบรมการจดัท า
ระบบแก๊ซชีวภาพใน
ครัวเรือน 

นางสาวศมณพร สุทธิ
บาก 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  95,000.00 

37.โครงการพัฒนาต้นแบบ
ถังดักไขมันท่ีเหมาะสมและ
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่
ท้องถิ่น 

นางสาวนิธิรัชต์ สงวน
เดือน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  130,000.00 

38.โครงการพัฒนา
โครงสร้างถังเก็บน้ าเฟอร์โรซี
เมนต์เพื่อการเกษตร และ
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่
ท้องถิ่น 

นายวัจน์วงค์ กรีพละ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  220,000.00 

39.โครงการจัดสร้างเครื่อง
ท าลายเข็มฉดียาเพื่อป้องกัน
และควบคมุการตดิเช้ือใน
สถานพยาบาลชุมชน จังหวัด
สกลนคร 

นายกิติโชค 
พรหมณีวัฒน ์

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  120,000.00 

40.โครงการอบรมพัฒนา
องค์ความรู้วิทยาการระบาด
และการวเิคราะห์ข้อมลูแก่
บุคลากรด้านสุขภาพใน
หน่วยบริการปฐมภูมิและ
โรงพยาบาลชุมชนพ้ืนท่ี
จังหวัดสกลนคร 

นายนิติกร ภูสุ่วรรณ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  92,900.00 

41.การผลติปุ๋ยอินทรี นายสันติ โถหินัง เงินงบประมาณแผ่นดิน   127,000.00 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/

เอกชนทีส่นับสนนุโครงกำร 
จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก  

คุณภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้
ด้วยไส้เดือนดินและถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนรอบมก.
ฉกส. 

โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รวม   11,487,633 
รวมท้ังสิ้น   18,977,633 

รูปภำพกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 

  
 

โครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม Public Health Camp ครั้งที่ 3 
(หัวหน้าโครงการ : นายจักรกฤษ พลราชม) 

   

โครงการพัฒนาวิชาการ "ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี 2555" 
(หัวหน้าโครงการ : นายชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ) 
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ.  

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 16 35 43 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 27,596 35,672  
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 10,581,033 18,611,381.28 18,487,633 
มูลค่า (บาท)    

1.9.8 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรวิจัยที่เข้ำร่วมประชุม
วิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำรทั้งระดับชำติและนำนำชำติ 
(ไม่นับซ้ ำ) 

29 19 15 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับชำติ  (ไม่นับซ้ า) 

22 17 11 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับนำนำชำติ (ไม่นับซ้ า) 

7 2 4 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำน
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับนำนำชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

2 - - 

- ด้านการวิจัย 2 - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
และทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (ไม่นับซ้ ำ) 
 

- 10 15 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

- 10 11 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ 

- - 4 

คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลผู้บริหำร (คะแนนเต็ม 5) หากไมม่ีให้ใส่ (NA) 

N/A N/A N/A 

1.9.9 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
2553 1. ชนะเลิศการแข่งขันรถประหยดัน้ ามันเชื้อเพลิงครั้งท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 26 – 28 สิงหาคม 2553 

2. นิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ช้ันปีท่ี 1-3 เข้าร่วมแข่งขันประกวดสะพานเหล็กนานาชาติ 
(BRICOM ASIA 2011) ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาตลิาว  
3.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อการประกวดเว็บไชด์
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 โครงการประกวดเว็บไซต์เฉลิม
พระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ                 
“ ล้นเกล้าฯ...แผ่นดินไทย ” 
4. รางวัลสภาวจิัยแห่งชาต ิ: รางวัลวิทยานิพนธ ์ประจ าป ี2553 จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ รางวัล
ระดับดี วิทยานิพนธ ์เรื่อง “สมบตัิทางไจแอนตไ์ดอิเล็กตริกของเซรามิก CaCu3Ti4O12 เตรียมโดยวธิีการปลูกผลึก
จากสารละลาย”(Giant Dielectric Properties of CaCu3Ti4O12 Ceramics Prepared by Solution –Growth 
Method) 
โดย ดร.ชิวาลรัตน ์มาสิงบุญ วิทยานิพนธ์ของ : มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย ์ดร.สันต ิแม้นศิร ิ(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร)์ 
5.บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ เนื่องใน                 
วันคล้ายวันสถาปนามก.ฉกส. ครบรอบปีที่ 14 (15 สิงหาคม 2553) ได้แก่ อ.ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ ,                        
อ.ดร.สันติ โถหินัง,อ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์,อ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์, อ.ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ 
6.อ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลนัก
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งจัดโดยภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
7. อาจารย์รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลการ
น าเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ดีเด่น กลุ่มพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมการประชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6” ภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” ที่
จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 29-31 กรกฎาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยทั่ว
ประเทศได้น าเสนอผลงานวิจัยท้ังแบบ Oral และ Poster 

2554 1. งานประชุมทางวิชาการระดับชาติเป็นเจา้ภาพการจัดโครงการ ประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 
17th NATIONAL CONVENTION ON CIVIL ENGINEERING วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาเชิงบูรณาการ CIVIL 
ENGINEERING FOR INTERGRATED DEVELOPMENTS 9-11 พฤษภาคม 2555 
2. การขยายตัวของคณะทั้งด้านบคุลากร, หลักสตูร, โครงการวิจยั, โครงการบริการวิชาการ, โครงการพัฒนาวิชาการ 
3. ผลการประเมินคณุภาพภายในที่ประเมินโดยคณะมีคะแนนคณุภาพท่ีดีขึ้น 

2555 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนิสตินกัศึกษา ระดับอุดมศึกษา (การประกวดแนว

ปฏิบัติที่ดี) 

2. ร่วมโครงการ “รางวัลคณุภาพนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2555” CSC Quality Award 2012 
3. บุคลากรได้รบัรางวลัด้านการวิจยัหลายรางวลั 

     ผศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ได้เข้า ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในงาน 3rd TSME 
International Conference, Chiang Rai, Thailand และได้รับรางวัล Best Paper Award 

 ว่าที่ ดร.ภักดี  คบกลาง ที่ได้รับรางวัล Award for the best paper ในงาน The 4th KKU 

http://fscieng.csc.ku.ac.th/~ce/images/stories/ienc1201.pdf
http://tisd.en.kku.ac.th/kku-ienc2012/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

International Engineering Conference 2012 

 ผศ.ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"A Study of Integrating Renewable 
Energy in Smart Grid System", Best Paper Award, Energy, Kyoto University, Japan, 
Dec 8 2012 

 นายรุ่งทวี ผดากาล, อาจารย์,"โครงการศึกษาเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเอนกประสงค์เพ่ือชุมชน", 
รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจ าปี 2555 (CSC Quality Award 2012), ด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค,์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 
2012 

 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย  

(มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของคณะและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) 
ชื่ออำคำร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตำรำงเมตร) 
ลักษณะเป็นแบบอำคำร

ประหยัดพลังงำน 
(ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภำพอำคำร 
อำคำรที่ ชื่ออำคำร 

1 
 
 

อาคารบริหาร 2540 5,262 ใช่ 

 
2 อาคารเรียนรวม 2542 6,375 ไม่ใช่ 

 
3 
 
 

อาคารชุดพักอาศัย 2543 4,435 ไม่ใช่ 

 
4 
 
 

อาคารหอพักนิสิตชาย 2543 6,234 ไม่ใช่ 

 
5 
 
 

อาคารหอพักนิสิตหญิง 2543 6,234 ไม่ใช่ 

 
6 
 
 

อาคารปฏิบัติการรวม 2543 2,759 ไม่ใช่ 

 

http://tisd.en.kku.ac.th/kku-ienc2012/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=510054
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Award.aspx?AwardID=816&Type=3
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Award.aspx?AwardID=816&Type=3
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520188
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Award.aspx?AwardID=798&Type=2
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ชื่ออำคำร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอำคำร
ประหยัดพลังงำน 

(ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภำพอำคำร 
อำคำรที่ ชื่ออำคำร 

7 
 

อาคารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2545 9,200 ไม่ใช่ 

 
8 
 
 

อาคารปฏิบัติการ
เครื่องกลและ อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยี
อาหาร 

2545 1,300 ไม่ใช่ 

 

9 
 

อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2545 8,000 ไช่ 

 
10 อาคารโรงอาหารกลาง 2546 1,820 ไม่ใช่ 

 
11 
 
 
 
 
 

อาคารโรงกรองน้ า/หอ
วิทยาเขต 

2546 1,995 ไม่ใช่ 

 
12 
 

อาคารสนามกีฬา 2547 3,200 ไม่ใช่ 

 
13 
 

อาคารพิพิธภัณฑ์องค์
ความรู้ นิธิปัญญา 

2548 3,200 ไม่ใช่ 
 
  

14 
 

อาคารวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ 

2549 9,960 ใช่  

15 
 
 

อาคารถิ่นมั่นในพุทธ
ธรรม 

2549 698 ไม่ใช่ 

 
16 
 
 

อาคารสถานพยาบาล 2548 1,188 ไม่ใช่ 
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ชื่ออำคำร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอำคำร
ประหยัดพลังงำน 

(ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภำพอำคำร 
อำคำรที่ ชื่ออำคำร 

17 
 
 

อาคารชุดพักอาศัย 
หลังที่ 2 

2549 5,647 ไม่ใช่ 

 
18 
 
 

อาคารหอพักนิสิตหญิง  
หลังที่ 2 

2553 7,760 ไม่ใช่ 

 
ข้อมูลทำงกำยภำพและทรัพยำกรในภำพรวมของคณะ 

 พ้ืนที่ภำพรวมของคณะ จ ำนวนพ้ืนที่ (ตำรำงเมตร) 

1. พื้นทีแ่นวราบทั้งหมด  7,520,000 

2. พื้นทีช้ั่น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  42,781 

3. พื้นที่ท่ีเป็นถนนและลานกจิกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

188,530.00 

4. พื้นทีภ่ายในอาคารทีเ่ป็น Green Area    4,4801 

5. พื้นที ่Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 7,333,490 

 รถของคณะ จ ำนวน (คนั) 

1. รถยนต์ทุกประเภท 46 
2. รถจักรยานยนต ์ 10 
3. รถจักรยาน 1,700 
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บทท่ี 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2555  
 

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับปรัชญา และยุทธศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนความต้องการทางวิชาการ 
และวิชาชีพของตลาดแรงงาน โดยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะฯ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคปกติและ
ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ได้แก่ 

ปริญญาตรี ภาคปกติ 
-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  
-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
-     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
-    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญาโท ภาคปกติ 
-     หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะฯ มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 2,002 คน ซึ่งแบ่งเป็นนิสิตในระดับชั้นปริญญาตรี 1,975 คน และในระดับชั้น
ปริญญาโท 27 คน มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท 76 คน และปริญญาเอก 22 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) 

ด้วยคณะฯ มีข้อจ ากัดด้านการงบประมาณ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการจัดสรรจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นิสิตในสัดส่วนที่สูง จึงท าให้คณะฯ มีจ านวนนิสิตแรกเข้าค่อนข้างมากในบางสาขาวิชา เป็นเหตุให้อัตราสัมฤทธิ์ผล
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น คณะฯ ได้จัด
งบประมาณเพ่ืออุดหนุนโครงการเพ่ือช่วยเหลือนิสิตในด้านการเรียนการสอนต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2555 เช่น 
โครงการอบรมการใช้สื่อมัลติมีเดียด้วย cametasia studio เพ่ือน าเสนอสื่อทางด้านการเรียนการสอน, โครงการ
ประกวด Senior Project ส่วนในระยะยาว คณะฯ มีแนวทางในการแก้ปัญหา ดังนี้ 
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 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เป็นความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย

การพัฒนาประเทศ โดยลดจ านวนรับของหลักสูตรปัจจุบันลง โดยคณะฯ ได้ด าเนินการปรับแผนฯ เพ่ือบรรจุหลักสูตร   

 วศ.ม.การจัดการเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

 วศ.บ.(คอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ขนส่งโลจิสติกส์ 

 วศ.บ.อุตสาหการและการจัดการ 

 โดยก าลังรอการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ และสถาบันการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพ้ืนที่

มัธยมศึกษาที่ 22 และ 23 ซึ่งครอบคลุมเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และพ้ืนที่ใกล้เคียง ผ่านทางโครงการ

บริการวิชาการต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ ก าลังด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ "เพิ่มศักยภาพทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2555 และ โครงการพัฒนาวิชาการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร" ผ่านทางฝ่ายวิจัยฯ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 จัดสรรทุนการศึกษาเพ่ิมเติมให้แก่นิสิตแรกเข้า ตามสัดส่วนนิสิตแรกเข้าที่เป็นส่วนเกินจากแผน ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิม

จ านวนนิสิตแรกเข้าที่มีศักยภาพในด้านวิชาการให้มีจ านวนที่มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่า ในปีการศึกษา 2557 จะสามารถ

จัดสรรได้เพ่ิมเติมประมาณ 20 ทุน 

 ร่วมกับวิทยาเขตในการประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ของนิสิตเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีนโยบายการส่งเสริมและสร้างศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองและมี

ต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งด้านวิชาการเฉพาะทาง และด้านทักษะทางการสอนทั่วไป ผ่านทางโครงการอุดหนุนทุนวิจัย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ , โครงการเพ่ิมศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ซึ่งเป็นโครงการ
ภายใต้งบประมาณรายได้ของคณะฯ และ สัมมนาวิชาการเรื่อง “เจาะลึกการขอต าแหน่งทางวิชาการตามระบบ
บริหารงานบุคคลใหม่”  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยวิทยาเขตส าหรับผลการด าเนินการด้านการสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการพบว่า ณ ปัจจุบันปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีต าแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน เป็น รองศาสตราจารย์ 3 คน 
 

ด้ำนกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานิสิตผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการจัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2555 มี
โครงการที่สนับสนุนด้านการพัฒนานิสิต อาทิ 

1. โครงการจัดนิสิตดูงานนอกสถานที่   
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2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง  

3. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา  

4. โครงการ สะพานเหล็ก BRICOMASIA  

5. โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตรสาธารณะต่อสังคม(CEE-CSR)  

6. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการหรือการปฏิบัติการแก่นิสิต สาขาวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดล้อม 

7. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิตโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

8. โครงการอบรมการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น 

9. โครงการนวัตกรรมด้านไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

10. โครงการอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

11. โครงการค่ายวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน 

12. โครงการคืนสู่เหย้า  

13. โครงการอบรมการใช้สื่อมัลติมีเดีย ด้วย camtasia studio เพ่ือน าเสนอสื่อทางด้านการเรียน-การสอน 

14. โครงการพี่น้องร่วมธรรมวิศวกรรมไฟฟ้า 

15. โครงการค่ายวิชาชีพและผู้น า 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

17. โครงการสอนติว/พ่ีสอนน้อง/เพ่ือนสอนเพื่อนของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

18. โครงการเข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 

19. โครงการสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้น  

20. โครงการสร้างประสบการณ์ สร้างเสริมความรู้แบบองค์รวมส าหรับนิสิตเครื่องกลฯ 

21. โครงการท าบุญสาขาฯ ประจ าปี 

22. โครงการศึกษาดูงานวิชาการออกแบบระบบความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มกฉกส 

23. โครงการสอนแบบเน้นเนื้อหาที่ใช้ในการท างานจริง (Project-Based) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

24. ECONO CAR 

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม joomla คณะวว  

26. โครงการผู้บริโภคอุ่นใจ อาหารและน้ าดื่มปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ชุมชน มก.ฉกส. (โครงการของนิสิต สาธา)  

27. โครงการขยะสร้างโลกสวย (ร่วมมือระหว่างสาขาสาธา+สาขาโยธา) 

28. โครงการค่ายอนามัยชุมชน 

29. โครงการตลาดนัด 0 บาท  
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30. โครงการนักสืบชุมชนกับนักรบสิ่งแวดล้อม 

31. โครงการ English is Fun  

32. โครงการมาตรฐานความปลอดภัยและเทคนิคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเคมี  

33. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเคมีประยุกต์  

34. โครงการ applied Chemsistry รักนี้พ่ีให้น้อง 

35. โครงการกีฬา Sci-Eng Games+โครงการกีฬาฮาเฮและสานสัมพันธ์คณะ วว  

36. โครงการ วว.บ าเพ็ญ 

37. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ 

38. โครงการเชิดชูบัณฑิตเกียรตินิยม คณะวว 

39. โครงการกีฬาฮาเฮและสานสัมพันธ์คณะ วว 

40. โครงการประกวด Senior Project  
ฯลฯ 
 

ด้ำนกำรวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตระหนักดีว่าการวิจัยถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ส าคัญยิ่ง ดังนั้น จึง
มีการด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจนี้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะฯ มีนโยบาย
หลักในการพัฒนาการวิจัย ดังนี้ 

 เพ่ิมผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรวิจัย โดยเฉพาะบุคลากรวิจัยหน้าใหม่ที่ยังมีผลงานทางวิชาการไม่มาก

นัก โดยด าเนินโครงการผ่านโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากร เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่  ซึ่งได้รับ

งบประมาณจัดสรรในปีงบประมาณ 2556 จ านวนทั้งสิ้น 800,000 บาท 

 ต่อยอดผลงานนวัตกรรมและโครงงานของนิสิตเพ่ือพัฒนาเป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรวิจัยและนิสิต 

โดยด าเนินโครงการผ่านโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยหรือบริการวิชาการจากผลงานนิสิตหรือองค์ความรู้จากท้องถิ่น 

ซึ่งได้รับงบประมาณจัดสรรในปีงบประมาณ 2556 จ านวนทั้งสิ้น 200,000 บาท 

 สร้างเครือข่ายนักวิจัย โดยเฉพาะอย่าง เครือข่ายภายในองค์กรในท้องถิ่น เช่น โครงการคลีนิกวิจัย เป็นต้น 

นอกจากนั้น คณะฯ ยังมีนโยบายที่จะสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรวิจัย เพ่ือให้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

โดยด าเนินโครงการผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิจัยแก่บุคลารกร ซึ่งได้รับงบประมาณจัดสรรในปีงบประมาณ 

2556 จ านวนทั้งสิ้น 150,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ                
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ครบถ้วนเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดเอาไว้ ทั้งสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรร
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ทุนอุดหนุนวิจัย การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนิน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และจ าเป็นในการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม โดยในปีการศึกษา 
2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายใน 
1,393,420 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เงินทุนจากหน่วยงานภายนอก 12,800,000 
บาท (สิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมเงินทุนวิจัยทั้งหมด 14,193,420 บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จ านวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 14 คน จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ จ านวนทั้งสิ้น 29 ผลงาน จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 3 ผลงาน และมีจ านวน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน  
 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะฯ 

ดังนั้น คณะฯ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ โดย
ยึดถือหลักการและขั้นตอนการด าเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว ซึ่งการให้บริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัย รวมทั้งสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ มีนโยบายในการท าบริการวิชาการ 3 ประการ ได้แก่ การท าบริการวิชาการ เพ่ือ
การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการรับเข้านิสิตใหม่ การท าบริการวิชาการเพ่ือ
สร้างรายได้ และการท าบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ภายใต้นโยบายเหล่านี้ คณะฯ จึง
ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการในปี 2555 หลายโครงการ ดังนี้ 

โดยมีโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการในปี 2555 อาท ิ
1. โครงการพัฒนาวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพทางปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย" 

2. โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 

3. โครงการพัฒนาวิชาการหน่วยบริการและให้ค าปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2556 

4. โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 

5. โครงการพัฒนาวิชาการหน่วยบริการและให้ค าปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2555 

6. โครงการพัฒนาวิชาการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร" 

7. โครงการพัฒนาวิชาการ "การพัฒนาสื่อประสมแสดงภาพเสมือนจริงในมุมมอง 360 องศา อาคารและ

สถานที่ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร" 

8. โครงการพัฒนาวิชาการ "ศึกษาแก้ไขและปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียโรงพยาบาลโพนนาแก้ว" 
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9. โครงการพัฒนาวิชาการ "บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร" 

10. โครงการพัฒนาวิชาการ "ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหาร ระยะที่ 1 อ าเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร" 

11. โครงการพัฒนาวิชาการ  "บ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ" 

12. โครงการพัฒนาวิชาการ "ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี 2555" 

13. โครงการพัฒนาวิชาการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2555 

14. โครงการพัฒนาวิชาการ "การจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล" 

15. โครงการพัฒนาวิชาการ "ศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course 

ในประเทศไทย" 

16. โครงการปลูกข้าวอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ ณ พื้นท่ีหนองหารน้อย 

17. โครงการพัฒนาวิชาการ "ส ารวจจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลฮางโฮง" 

18. โครงการพัฒนาวิชาการ "เพ่ิมศักยภาพทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 

2555" 

19. โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

20. โครงการพัฒนาวิชาการ "บูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส" 

21. โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 

22. โครงการเกษตรก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน 

23. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

24. โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร 

25. โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะต่อชุมชน (กิจกรรมย่อยท่ี 4 : ค่ายโยธา อาสา เพื่อน้อง ครั้งที่ 1) 

26. โครงการอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

27. โครงการพัฒนาวิชาการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556 

28. โครงการเตรียมความพร้อม มุ่งความรู้ สู่นนทรีอีสาน (KU.CSC.CAMP''56) 

29. โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประจ าปี 2556 

30. โครงการ 9 ปี คืนสู่เหย้าหมู่เฮา วว. 

31. โครงการพัฒนาวิชาการ "การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียของเทศบาล

นครสกลนคร ประจ าปี 2555" 
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32. โครงการขยะสร้างโลกสวย 

33. โครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม Public Health Camp ครั้งที่ 3 

34. โครงการค่ายวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน 

35. โครงการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ส าหรับประเทศไทย 

36. โครงการ ว.ว. บ าเพ็ญ ประจ าปี 2555 

37. โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

38. โครงการอบรมการจัดท าระบบแก๊ซชีวภาพในครัวเรือน 

39. โครงการพัฒนาต้นแบบถังดักไขมันที่เหมาะสมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

40. โครงการพัฒนาโครงสร้างถังเก็บน้ าเฟอร์โรซีเมนต์เพ่ือการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

41. โครงการจัดสร้างเครื่องท าลายเข็มฉีดยาเพ่ือป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลชุมชน  

จังหวัดสกลนคร 

42. โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้วิทยาการระบาดและการวิเคราะห์ข้อมูลแก่บุคลากรด้านสุขภาพในหน่วย

บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลชุมชนพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

43. การผลิตปุ๋ยอินทรีคุณภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยไส้เดือนดินและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนรอบ มก.ฉกส. 

ในส่วนของนโยบายการสร้างเครือข่ายผ่านโครงการบริการวิชาการ ผลปรากฎว่า คณะฯ สามารถ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน ในส่วนของการสร้างรายได้ ปรากฎว่า ผลการด าเนินงาน
บริการวิชาการในปีการศึกษา 2555 สามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติมได้ทั้งสิ้น 18,977,633.00  บาท และในส่วนของการ
สนับสนุนความต้องการของท้องถิ่น ปรากฎว่า มีจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ท า ร่วมกับท้องถิ่นสกลนครและ
จังหวัดใกล้เคียงในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ 
 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้บุคลากรของ
คณะมีวัฒนธรรมความเสียสละ คณะได้จัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ดังปรัชญาของคณะฯ ที่ว่าจะไม่มีการเกณฑ์บุคลากรหรือนิสิตเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็น ดังนั้น 
กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ในปีการศึกษา 2555 จึงมีนโยบายเพ่ือเน้นความสมัครใจและเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจของบุคลากรโดยแท้จริง โดยพยายามมิให้เป็นภาระเพ่ิมเติมให้แก่บุคลากรและนิสิต ซึ่งได้ด าเนินการใน
โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

 โครงการท าบุญสาขาฯ ประจ าปี 

 โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน 

 โครงการคืนสู่เหย้าหมู่เฮา วว. 
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการโดยการน าหลักการ PDCA มาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การสร้างระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
ภายในคณะฯ และเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ  

 

2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์           ได้
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                      
9 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผล
การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย ผลประเมินได้
คุณภำพระดับ   รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตำรำงท่ี 2.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบ

คุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

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 

1. ปรัชญำ 
ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ด ำเนินกำร   

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

2. กำรผลิต
บัณฑิต  

2.45 2.20 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 5.00 2.62 3.10 5.00 2.62 3.10 3.80 3.80 2.62 3.40 3.58 3.58 2.62 3.26 

3. กิจกรรม
กำรพัฒนำ
นิสิต  

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

4. กำรวิจัย  3.59 3.71 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.22 2.22 - 1.40 1.40 4.53 4.53 2.22 3.38 4.24 4.24 1.40 2.82 
5. กำร
บริกำรทำง
วิชำกำรแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.89 2.89 - 2.89 2.89 5.00 5.00 2.89 3.94 4.50 4.50 2.89 3.69 

6. กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 



72 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

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 

7. กำร
บริหำรและ
จัดกำร  
 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 0.00 0.00 - 4.25 4.25 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 5.00 4.25 4.85 

8. กำรเงิน
และ
งบประมำณ 

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

9. ระบบ
และกลไก
กำรประกัน
คุณภำพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.52 4.52 - 4.27 4.27 5.00 5.00 4.52 4.76 4.00 4.00 4.27 4.14 

เฉลี่ย
ภำพรวม 

2.74 2.58 4.89 4.89 4.89 4.63 4.61 4.63 5.00 2.80 2.96 5.00 2.92 3.07 4.54 4.52 2.80 3.93 4.30 4.27 2.92 3.82 

ระดับ
คุณภำพ 

พอใช้ พอใช้ ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

พอใช้ พอใช้ ดี
มำก 

พอใช้ พอใช้ ดี
มำก 

ดี
มำก 

พอใช้ ดี ดี ดี พอใช้ ดี 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน ดังนี้  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการพัฒนาภายใต้ปรัชญา
การบริหารจัดการโดยเสมอภาค ยึดหลักคุณธรรม มีประสิทธิภาพ ชัดเจน มีธรรมภิบาล ไม่แบ่งแยกฝักฝ่าย และมี
ความเหมาะสม โดยมีพ้ืนฐานจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรจากทุกภาคส่วนในคณะฯ นิสิตจะต้องได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความเป็นผู้ใหญ่ที่พ่ึงพาตนเอง
มากขึ้น สามารถเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง คณะฯ จะพยายามจัดสรรทรัพยากรเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจในทุกด้านอย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตทางด้านวิชาการให้สามารถเป็นหนี่งในผู้น าในแวดวง
สถานศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างสะดวก ราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาและต่อยอดเพ่ือสร้าง career path ของตนเองที่
ชัดเจน มีระบบประเมินผลงานที่ชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา และได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ 
คณะฯ ยังจะเปิดโอกาสให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมพัฒนาคณะฯ และคณะฯ จะ
ไม่พยายามไปก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการภายในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยจะพยายามให้ความเป็นอิสระ
เท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ และจะส่งเสริมความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันรู้รักสามัคคีของแต่ละสาขาให้ถึงที่สุด ในอีก
ทางหนึ่ง คณะฯ จะเป็นส่วนหนึ่งและจะร่วมพัฒนาไปกับวิทยาเขต ฯ โดยจะมีวินัย และพยายามพ่ึงพาตนเองและลด
การพ่ึงพาเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาเขตฯ ให้น้อยที่สุด ภายใต้หลักการที่ว่า คณะฯ อยู่ได้วิทยาเขตฯ ก็อยู่
ได้ และวิทยาเขตฯ อยู่ไม่ได้ คณะฯ ก็อยู่ไม่ได้ และท้ายสุด คณะฯ ไม่ส่งเสริมการเกณฑ์บุคลากรหรือนิสิตเพ่ือไปท า
กิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็น   

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 10 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มก  (2555-
2558) , ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. (พ.ศ.
2555-2558) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) น าไปสู่การจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 
5 ด้าน ของคณะฯ โดยยึดกระบวนการด าเนินวางแผน  การถ่ายทอดแผน การน าแผนลงสู่การปฏิบัต การควบคุมและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง การด าเนินงาน ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ และร่วมพิจาณากับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยงานนโยบายและแผน
ของคณะฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งภาพในอนาคตที่
คณะมุ่งจะเป็น 
  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
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มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมำยเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร      5.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 7 5.00 4.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ ์

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 
แต่ไม่น า
คะแนนมา
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัต
ลักษณ ์

คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  8 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1.มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน

คณะ และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน และแผน
กลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.

2551-2554) 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ ภายใต้ 1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) หน่วยงานคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (1.1-1-1) 2.แผนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553-2555(1.1-1-3) 3. แผน
ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. (พ.ศ.2555-2558)  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) (1.1-1-3) น าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง 5 ด้าน ของคณะฯ โดยยึดกระบวนการด าเนินวางแผน  การถ่ายทอดแผน การน าแผนลงสู่การปฏิบัต การ
ควบคุมและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง การด าเนินงาน ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทของคณะฯ และร่วมพิจาณากับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยงานนโยบายและ
แผนของคณะฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งภาพในอนาคต
ที่คณะมุ่งจะเป็น  

จากนั้น ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯและทบทวนไปในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2555  
ประกอบกับการพิจารณาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี โดยมีการเชื่อมโยงกับแผนแม่บทในระยะ 10 ปี ของ
มหาวิทยาลัย และน าร่างดังกล่าว เข้าพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษส าหรับผู้บริหารคณะฯในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2556  
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2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน  
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากการจัดท าประชุมจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ 4  ปี พิจารณาร่วมกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ของคณะฯ ผ่านโครงการประชุมบุคลากร ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 (1.1-2-1) เพ่ือเป็นการแจ้งและ
ให้บุคลากรรับทราบทิศทางนโยบายการพัฒนาคณะฯ รวมทั้งกรอบการด าเนินงานต่างๆโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมและ
ด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยผ่านมติการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ง 1/2555 
ลงวันที่ 9 กุมภาพัน์ 2555 และครั้งที่ 5/2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 (1.1-2-2) 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯ มีกระบวนการแปลงแผนจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558 )มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2555 (แผนฏิบัติราชการ Action Plan ) ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ฉบับ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ) 

(1.1-3-1) โดยใช้กรอบการด าเนินงานตามพันธิกิจให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้ได้พิจารณาร่วมกับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีพ.ศ.2555 เพ่ือการพัฒนาคณะฯจากนโยบายคณบดีท่านเดิม และสอดคล้องกับ

พันธกิจหลักของคณะฯ  วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย โดยมีการระดมความคิดเห็นจากรองคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา 

และคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนรวบรวมขอความร่วมมือให้ผู้ที่รับผิดชอบและหัวหน้าสาขาวิชาในแต่ละแผนกล

ยุทธ์ด าเนินการ จัดท ารายละเอียดโครงการ กิจกรรม เพ่ือให้เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และประจ าปี (1.1 -3-

2) รวมทั้งพิจารณาไปกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ 5 ด้านตามนโยบายคณบดีท่านใหม่ โดยปรับปรุงให้เป็น

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555 ฉบับ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2555 (1.1-3-3)  เพ่ือที่จะสามารถด าเนินงานให้บรรลุตาม

แผนเดิม 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้านที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
  เมื่อ คณะฯแปลงแผนยุทธศาสตร์มาลงสู่ แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคณะฯ และสอดคล้องกับ
พันธกิจหลักของคณะฯ  วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้ให้แต่ละสาขาวิชาและฝ่ายงาน
ต่างๆในการร่วมกันระบุค่าเป้าหมายแผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2555 -2558 คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นส่วนกลางในการรวบรวมข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และกรอบการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย (บันทึกข้อความศธ0513.40301/ว1396 ลง
วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขอให้ระบุเป้าหมายแผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2555 -2558 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์(1.1-4-1) 

5.  มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ คณะฯ มีผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม

โครงการที่ด าเนินการให้สอดคล้องกับทุกประเด็นยุทธศาสตร์  โดยก ากับผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558 )และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยยึดแผนปฏิบัติการควบคู่ไปกับแผนการใช้จ่ายเป็น
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กรอบในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการรายงานสถานภาพทางการเงินในแต่ละหมวดการใช้จ่ ายให้

คณะกรรมการประจ าคณะฯรับทราบ ในวาระรายงานสถานภาพทางการเงินแต่ละหมวดรายจ่ายหลัก (1.1-5-1 ) 

รายงานสถานภาพทางการเงินแต่ละหมวดรายจ่ายหลัก ประกอบกับการพิจารณาผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ (1.1-5-2) ผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจหลัก เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับ

มอบหมาย โดยจะมีการก ากับติดตามกันเป็นล าดับชั้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้มั่นใจว่าทุกสาขาวิชาและฝ่ายงานได้

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์(1.1-5-3)   

6.  มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ  

คณะฯ มีการติดตามความส าเร็จในทุกประเด็นยุทธศาสตร์  โดยก ากับผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน

กลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการท าบันทึกข้อความติดตามขอให้แตละสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆ

รายงานผลค่าเป้าหมายแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 4 (2555-2558)และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน (1.1-6-1) และ (1.1-6-2) และน าผลการติดตามการด าเนินงาน

ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 19 เมษายน 2555 (1.1-6-3) และ ครั้งที่ 8/2555 

วันที่ 20 เมษายน 2555 (1.1-6-4)  เพ่ือพิจารณาว่าผลการด าเนินบรรลุหรือไม่บรรลุตามที่ตั้งเป้าไว้ อีกทั้งคณะฯได้

ควบคุมติดตามไปพร้อมกับการใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายหลัก ทั้งในภาพรวมและแต่ละไตรมาส ว่ามีการเบิกจ่ายไปใน

สัดส่วนเท่าไหร่ อาทิเช่น งบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ และจัดสรรงบประมาณและกรอบการใช้จ่ายให้

เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2555 เป็นต้น (1.1-6-5 )   

7.  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผล

ต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ  

คณะฯน าผลการติดตามจากการด าเนินการข้อ 6 จากผลการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานติดตาม

ความส าเร็จในทุกประเด็นยุทธศาสตร์  โดยก ากับผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 19 เมษายน 2555 (1.1-7-1) จะพบ

ข้อสังเกตและปัญหาอุปสรรคและน าไปสู่ข้อเสนอแนะ และเกิดการระดมความคิดของแต่ละสาขาวิชาและฝ่ายงาน

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นได้มีการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ในวันที่ 17 กันยายน 2555 เพ่ือร่วมเตรียมความ

พร้อมและปรับปรุงแกไ้ขปรับให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันตามบริบทของคณะฯ ร่วมกับพิจารณา

การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2555 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ และจัดการ

ประชุมวาระพิเศษการจัดสรรงบเพ่ือจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี  

งบประมาณ 2556 (1.1-7-2) สุดท้ายในไตรมาสที่4 ของปีงบประมาณ 2555 ได้น าการติดตามผลการด าเนินงานใน
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รอบ 12 เดือนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 20 กันยายน 2555 (1.1-7-3) เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป  

8.  มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

น าผลการพิจารณาการประชุม การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 4 ปี 

และแผนปฏิบัติประจ าปี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งมีมติเห็นชอบจากการพิจาณาร่วมกัน

และได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงผลการด าเนินการตามแผนที่ไม่บรรลุตามเป้าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

กล่าวคือ 1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมตรฐานหลักสูตร โดยมอบให้ผู้รับผิดชอบ คือ ฝ่าย

วิชาการ ด าเนินจัดท าโครงการรองรับเพ่ือบรรจุในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ต่อไป 

2.จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยมอบให้ผู้รับผิดชอบ คือ ฝ่ายวิจัย 

(1.1-8-1) และด าเนินจัดท าโครงการรองรับเพ่ือบรรจุในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ต่อไป  (1.1-8-2)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5 5 5 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 7 ข้อ 5 5 4 8 ข้อ ไม่บรรลุ 8 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553-2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
1.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์มก.ฉกส. (พ.ศ.2555-2558) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1) 
1.1-2-1 รายงานการประชุมโครงการประชุมบุคลากร ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555  
1.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 ก.พ.55 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี Action plan ประจ าปี 2555 (ฉบับเดิม ณ 9 15 ธันวาคม 2554 ) 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
1.1-3-2 ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์รวม กลยุทธ์ พันธกิจ และกิจกรรมโครงการงบประจ าปี 

2555  
1.1-3.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี Action plan ประจ าปี 2555 ( ฉบับปรับปรุง ณ 4 ตุลาคม 

2555)  
1.1.4-1 บันทึกข้อความ ศธ 0513.40301/ว1396 เรื่อง ขอให้ระบุค่าเป้าหมายแผนการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ปี 2555-2558  
1.1-5-1 รายงานสถานภาพการเงินแต่ละหมวดรายจ่ายหลักตามพันธกิจคณะฯ  
1.1-5-2 สรุปวาระการประชุมในช่วงปีงบประมาณ 2555 (เก่ียวกับแผนและงบประมาณ) 
1.1-5-3 ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์รวม กลยุทธ์ พันธกิจ และกิจกรรมโครงการงบประจ าปี 

2555 
1.1-6-1 บันทึกข้อความ ศธ0513.40301/ว249 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555 เรื่อง ขอให้รายงานผลค่า

เป้าหมายแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555 ในรอบระยะเวลา 6 
เดือน  

1.1-6-2 บันทึกข้อความ ศธ0513.40301/ว873 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เรื่อง ขอให้รายงานผลค่า
เป้าหมายแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555 ในรอบระยะเวลา 12 
เดือน 

1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครังที่ 3/2555  
1.1-6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครังที่ 8/2555 
1.1-6-5 แผนการด าเนินงานตามแผนบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ ปีงบประมาณ 2555 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครังที่ 3/2555 
1.1-7-2 สรุปรายงานการประชุมพิเศษ การเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

คณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
1.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครังที่ 8/2555 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครังที่ 8/2555 
1.1-8-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปี 2556  
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ส านึกดี (Integrity) 

มุ่งมั่น  (Determination)  สร้างสรรค์ (Knowledge Creation)  สามัคคี (Unity) โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของ สภำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2554 ในวันที่ 23 พฤษภำคม 2554 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารงานของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตฯ จึงได้น าอัตลักษณ์ดังกล่าวมาบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี 2555-2558 แผนดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตครั้งที่ 11/2554 
ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยในแผนดังกล่าวได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ โดยเป้าประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีความพร้อมสู้การเป็น
วิทยาเขตสถานศึกษาชั้นน าในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ทั้งนี้ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า สนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยา
เขต (16.1-1-1) 

2. วิทยาเขตฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด โดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต มก.ฉกส. โดยมีผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตฯ เป็นประธานกรรมการ มีรองคณ
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ดีฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละคณะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต นายกองค์การ
บริหาร องค์การนิสิตเข้าร่วมเป็นกรรมการ  และมีหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตเป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการ
ดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ข้อเสนอ ค าแนะน า กลั่นกรองและก าหนดนโยบาย รวมทั้งแนวทางการด าเนินงาน
ด้านกิจการนิสิตและการพัฒนานิสิตของวิทยาเขตฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานกิจการนิสิต ของ
มหาวิทยาลัย และพิจารณาคัดเลือกนิสิตดีเด่นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการส่งเสริมค่านิยมที่
ดีของนิสิต เป็นต้น (16.1-2-1) 

3. วิทยาเขต ได้จัดท าการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 เพื่อทราบถึงคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต ซึ่งผลการส ารวจพบว่ามีผลประเมินมากกว่า 3.51 ทุกรายการ (16.1-3-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3.00 3.00 3.00 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 3 ข้อ 3 ข้อ  3.00 3.00  3 ข้อ  3 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

16.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. ประจ าปี 2555-2558 

16.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต มก.ฉกส. 

16.1-3-1 รายงานผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

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 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 3.80 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต   660 
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด   168 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด   271 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน   3.93 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
16.2     660 3.93   3.93 3.8 บรรล ุ 3.90 

  168 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
16.2     660 3.93   3.93 3.8 บรรล ุ 3.90 

  168 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

16.2-1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของ
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
มหาวิทยาลัย  ประจ าปี 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 17  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน  
(ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เป็นที่ทราบกันดีว่าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีเอกลักษณ์ในการเป็น “วิทยาเขตสารสนเทศ” 

และจากนโยบายการบริหารงานแบบรวมบริการประสานภารกิจของวิทยาเขตฯ ท าให้มีหน่วยงาน ที่ดูแลและ
รับผิดชอบหน้าที่นี้โดยตรงคือ ส านักวิทยบริการ ซึ่งปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. วิทยาเขตฯ มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของวิทยาเขต โดยมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมมีมาตรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (17-1-1) ในส่วนส านักวิทยบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการวางแผนพัฒนาและ
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ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศหลักของงานพัฒนาโปรแกรม  ซึ่งครอบคลุมงานทะเบียนและการเรียนการสอน  งานบริหาร  และงาน
บริการ  ตามภารกิจ (17-1-2)  

2. จากแผนพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก ทางวิทยาเขตฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีส านักวิทยาบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ นอกจากนี้ทางส านักฯ ยังได้มีการจัดท าคู่มือการใช้งานของระบบสารสนเทศ (17-2-1) มีการ
จัดโครงการ e-student ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นการพัฒนานิสิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(17-2-2) จัดโครงการ e-teacher และ e-staff เพ่ือพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน (17-2-3)  เป็นต้น  
 3.วิทยาเขตฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น ของวิทยาเขตฯ สารสนเทศ โดยทางวิทยาเขตฯ ได้มีพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของวิทยา
เขตฯ อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น ระบบสารสนเทศนิสิต ระบบเกรดออนไลน์ เป็นต้น ในการ
ติดตามและประเมินผลการให้บริการแก่หน่วยงานในวิทยาเขตฯ นั้น มีผลการประเมินอยู่ในระดับตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 (17-3-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 25553 2554 2555 

17 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3.00 3.00 3.00 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 25553 2554 2555 

17          

หมำยเหตุ :   
 
 

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 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - 85 - 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

17-1-1 แผนยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. ประจ าปี 2555 – 2558 

17-1-2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก 

17-2-1 คู่มือการใช้งานของระบบสารสนเทศ 

17-2-2 โครงการ e-student 

17-2-3 โครงการ e-teacher และ e-staff 

17-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศนิสิต 
 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ดังนี้ 

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา 
และยุทธศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ตลอดจนความต้องการทางวิชาการ และวิชาชีพของ
ตลาดแรงงาน โดยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะฯ มีหลักสูตรการเรียน ภาคปกติ และภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 11 
หลักสูตร ได้แก่ 

ปริญญาตรี ภาคปกติ 
-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  
-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
-     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
-    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญาโท ภาคปกติ 
-     หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
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  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.42  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.26 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที ่2.3 

ตำรำงท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ

, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต              3.85 3.26   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 5 4 5  4.00 4.00  

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

15 15 21.5 23.89 20.5 22.16 1.99 1.85  
90 92.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

5 5 1.39 0.00 0.58 0.00  

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

1 1 2 2.22 20 2.16 0.37 0.36  
90 92.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

1 1 0.97 0.91 0.81 0.76 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 5 7 7 5 5.00 4.00 ไม่ผ่านข้อ 
6,7 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 5 7 7 6 5.00 4.00  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 5 7 5 7 3.00 5.00  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 5 5 5 4.00 4.00  

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0 0 224 85.82 224 85.82 4.29 4.29   

261 261 

 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     389 389       
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ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง

ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน     402 402       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     224 224       

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     11 11       

  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

คน     94 94       

  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน     4 4       

  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน     37 37       
  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์

ท างาน 
คน     19 19       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน     15,957.55 15,957.55       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

0 0 3.85 3.85 0.00 0.00   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00   

0 0 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท้ังหมด 

คน     0 0       

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding)  

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00   

0 0     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท้ังหมด 

คน     0 0       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 0 0 257.50 2.86 259.50 2.81 2.38 0.00   
90 92.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     65 130.00 68.5 137.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     16 80.00 15.0 75.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 
คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน     3 9.00 3.0 9.00       
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ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาเอก 
คน     4 24.00 4.0 24.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตร ี

คน     0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน     0.5 2.50 0.5 2.50       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน     1.5 12.00 1.5 12.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     0 0.00 0.0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     0 0.00 0.0 0.00       

            

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ   
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด
โดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา 

และยุทธศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนความต้องการทางวิชาการ และวิชาชีพของ
ตลาดแรงงาน โดยในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาคณะฯ เปิดการเรียนการสอนภาคปกติ รวมทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่ 

ปริญญาตรี ภาคปกติ 
-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  
-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
-     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ปริญญาโท ภาคปกติ 
-     หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย

มหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด คณะฯ ได้มีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ก าหนดไว้ ทุก
ประการ นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้มีคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ คอยดูแลและรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรปรับปรุงในเบื้องต้น ก่อนที่จะน าเข้าเสนอคณะกรรมการของคณะฯ ในล าดับต่อไป (2.1-1-1) ซึ่งเปิด
หลักสูตรของคณะฯ ได้มีการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา และได้มีการน า ความคิดเห็นจาก
บัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าร่วมงาน( 2.1-1-2)  เพ่ือให้ทราบจุดเด่นของหลักสูตร โดยทางคณะฯ มี
หลักสูตรที่ได้ก าลังด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่จ านวน  4  หลักสูตร ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น  ปี
การศึกษา 2557  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกการและการจัดการ  หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมโยธา)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ขนส่งโลจีสติกส์  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ
เทคโนโลยีทางวิศวกรรม    

2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำม
ระบบที่ก ำหนด คณะฯ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย โดยใช้
แนวทางหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2.1-2-1) เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันทางคณะฯ ยังไม่มีหลักสูตรที่ท า
การปิดการเรียนการสอน  

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
หมำยถึง ต้องมีกำรประเมินผลตำม “ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ 
เพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ
หรือสำขำวิชำให้ประเมินตำมตัวบ่งช้ีกลำงที่ก ำหนดในภำคผนวกที่ 1) ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้องได้รับกำร
รับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องด้วย(หมำยเหตุ : ส ำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ  2555 ให้ยึด
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548) คณะฯ ได้ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกประการ และส าหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพซึ่งทางคณะฯ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนจ านวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย  
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  
โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และในปีการศึกษา 2555 ทาง

คณะฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(2.1-3-1 และ2.1-3-2) โดยได้มีส ารวจความต้องการตลาดแรงงาน ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดหลักสูตรปีการศึกษา 2557 นี้ (2.1-3-3) 

4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดใน
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร คณะฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งรับผิดชอบควบคุมก ากับให้ มี
การด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยได้มีการรายงาน
ข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษาและทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
โดยจัดท าในรูปสมอ.07-02 และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) (2.1-4-1,2.1-4-2,2.1-4-3 และ              
2.1-4-4) 

5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตร
ที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มี
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เพ่ือระดมความคิด ปัญหาหรืออุปสรรค์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขเพ่ือควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ (2.1-5-1 และ 2.1-5.2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

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

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 4 4 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 4 4 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

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

2.1-1-2 วิจัยสถาบัน 
2.1-2-1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมัติ การปิดหลักสูตร ตามกฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับ มก. 
2.1-3-1 มคอ.3 
2.1.3-2 มคอ.5 
2.1-3-3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2.1-4-3 มคอ.7 ส าหรับหลักสูตรใหม่ 
2.1-4-4 สมอ. 02-07 ส าหรับหลักสูตรเก่า   
2.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2.1-5-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก     

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 25   
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รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

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

คะแนนระหว่าง 0-5 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 70.5 
คน ลาศึกษาต่อ 22 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 20.5  คน ส าหรับในปีการศึกษา 2554  คณะ ก. มีอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 58 คน ลาศึกษาต่อ 22 คน มอีาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 17 คน 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
92.5

20.5
   =  22.16 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

22.16
   =  1.85  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน     
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึ้นไป 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 

  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = 100
92.5

20.5
 - 











100

2258
18  

               = 22.16 – 22.5    = -0.34 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 
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เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - - 18 22.5 20.5 22.16 1.70 1.88 1.85 25 ไม่บรรล ุ 25 
- 80 92.5 

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - - 1.39 - - 0.58 1 ไม่บรรล ุ 1 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - - 18 22.5 20.5 22.16 1.70 1.88 1.85 25 ไม่บรรล ุ 25 
- 80 92.5 

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2          

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 1.25 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - 97 - 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

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

มาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 71 คน 
ลาศึกษาต่อ 19 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน และศาสตราจารย์ - 
คน  

  ส าหรับในปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 
58 คน ลาศึกษาต่อ 22 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน และ
ศาสตราจารย์ 0 คน 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
92.5

2
   =  2.16 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

2.16
   =  0.36  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

 = 







100 

90

2 - 







100 

80

1   = 2.22 – 1.25 = 0.97 

 คะแนนที่ได้   =  5
6

0.97
   =   0.81 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 0 0 1 1.25 2 2.22 0 0.21 0.37 0.5 ไม่บรรล ุ 0.5 
68.5 80 92.5 

หมำยเหตุ  

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 0 0 1 1.25 2 2.22 0 1.04 0.97 1.25 บรรล ุ 2 

68.5 80 90 

หมำยเหตุ  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 0 0 1 1.25 2 2.22 0 1.04 0.97 1.25 บรรล ุ 2 

68.5 80 90 

หมำยเหตุ  

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 
  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - 99 - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ   

รอบระยะเวลำ   ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมำยเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่
เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและกำรวัดผล และมี

แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  คณะฯ มีแผนการ                 
ขออัตราก าลังในอนาคต (2.4-1-1) เพ่ือเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนิสิตในปัจจุบัน และ
คณะฯ มีการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
(2.4-1-2) และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน(2.4-1-3) อีกทั้งมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรด้านวิชาการ และเทคนิคการสอน และการวัดผลที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
(2.4-1-4)  
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2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด คณะฯ 
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมีกระบวนการสรร
หา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส่ และก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร(2.4 -2-1) มีการ
วิเคราะห์งาน (Job description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง(Job Specification) (2.4-2-2) อีกทั้งมีการ
ด าเนินงานในการก าหนด ก ากับ ติดตาม การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยคณะฯ ก าหนดเป็น
นโยบายในการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรในการเสนอผลงานทางวิชาการ(2.4-2-3 , 2.4-2-4, 2.4-2-5) อีกทั้งยังมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีรูปแบบชัดเจน(2.4-2-6) 

3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากร มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยสนับสนุนให้
บุคลากร ร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นประจ า โดยปีงบประมาณ 2555 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 
มิถุนายน 2555 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร(2.4 -3-1) อีกทั้งมีการ
สร้างบรรยากาศสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อมการท างาน ห้องพักผ่อน (Common Room) เพ่ือให้
บุคลากรได้พบปะพูดคุยกัน (2.4-3-2) จัดสรรอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ(2.4-3-3) มีการสนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น โดยการ เสนอชื่อ บุคลากรรับรางวัลบุคลากรดีเด่น มก.( รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 10/2555)(2.4-3-4) มีกิจกรรมสัมมาทิฐิ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัด
กิจกรรมทานข้าวร่วมกัน ระหว่างบุคลากร เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ท าความรู้จักกันมากขึ้น(2.4-3-5)                          

4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง คณะฯ มี
นโยบายให้บุคลากร รายงานผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง(2.4-4-1) 

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่ ก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยก าหนด ด าเนินการก าหนดให้มีการน าผลการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ไปใช้ใน
การส่งเสริม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และวางแผนป้องกันการกระท าผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งทบทวนจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้เหมาะสม ทันสมัยยิ่งขึ้น(2.4-5-1) อีกท้ังมีการ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรมการพิจารณาเรื่องการ
ส่งคะแนนล่าช้า ปีการศึกษา 2555 ใน  โครงการประชุมบุคลากร   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ า
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555   วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 (2.4-5-2) มีการก ากับดูแลด้านจรรยาบรรณ
ด้านการส่งคะแนนล่าช้าและการแก้ไขเกรดในการประชุมเพ่ือติดตาม ผลการด าเนินงานจรรยาบรรณ 13 กันยายน 
2555 (2.4-5-3 และ 2.4-5-4)      

6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
คณะฯ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์ และ บุคลากรสาขสนับสนุน โดย
บุคลากรสายสนับสนุน(2.4-6-1 และ 2.4-6-2)     
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7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน คณะฯ มีผลการประเมิน ไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน(2.4-7-1, 2.4-7-2, 2.4-7-3) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 5 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ 5 5 4 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – 
2555 

2.4-1-2 แบบส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 – 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-1-4 เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
2.4-2-1 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร 
2.4-2-2 Job description 
2.4-2-3 แผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2555 
2.4-2-4 แผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2556 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.4-2-5 แผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4-2-6 วิธีการประเมินผลงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือการพิจารณาปรับขึ้น

เงินเดือน 
2.4-3-1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2555 
2.4-3-2 ภาพถ่ายห้อง Common Room และห้องพักบุคลากร 
2.4-3-3 ใบเบิกพัสดุ ส าหรับบุคลากรใหม่ 
2.4-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 1/2555 
2.4-3-5 กิจกรรมสัมมาทิฐิ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4-4-1 รายงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
2.4-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 

048/2555  
2.4-5-2 รายงานการประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคปลาย ปี

การศึกษา 2555 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 
2.4-5-3 ประชุมสัมมนาเพ่ือติดตาม ผลการด าเนินงาน จรรยาบรรณ 13 กันยายน 2555 
2.4-5-4 บันทึกข้อความ ขอให้แจ้งเจ้าของวิชาชี้แจงเหตุผลในการส่งคะแนนล่าช้าฯ 
2.4-6-1 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
2.4-6-2 สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
2.4-7-1 แบบส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2.4-7-2 แผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2556 
2.4-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  7 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - 103 - 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีแนวทางในการบริหารงาน

วิทยาเขตฯ แบบ รวมบริการประสานภารกิจ คือเป็นระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและความ
ช านาญร่วมกัน โดยการจัดให้มีระบบบริการแบบรวมศูนย์ ท าให้การให้บริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมอยู่
ที่ ส านักวิทยบริการ แต่ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้มีการจัดการ หรือจัดบริการเพ่ิมเติม
ส าหรับนิสิต ในทุกๆ ด้าน อันได้แก่ สถานที่นั่งพักผ่อน อ่านหนังสือภายในคณะ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ 
เป็นต้น 

1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ  8 FTES ต่อเครื่อง 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดการ หรือจัดบริการ เพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สู่
กว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  โดยคณะฯ ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1,217 เครื่อง และมีจ านวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่า 1,753.60 คน( 2.5-1-1) 

2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้
งำนแก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา จัดโดยส านักวิทยบริการ โดยคณะฯ 
สนับสนุนให้นิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมรับการฝึกอบรมการใช้งานบริการห้องสมุด ทุกปีการศึกษา(2.5-2-1)  

3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงน้อยในด้ำน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสม ต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ทั้งในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
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อินเตอร์เน็ต(2.5-3-1) อีกทั้งยังจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้คล่องตัวยิ่งขึ้น     
(2.5-3-2) 

4. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆ อย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัย และกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ          
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้
ให้ความส าคัญในด้านการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิต ในการบริการด้านอนามัยและการรักษาพยาบาลนั้น มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ ฝ่ายกิจการนิสิต ส านักงานวิทยาเขต  โดยมีข้อมูลการบริการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันโรคตามฤดูกาลและแนะน าวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละอาคาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการประชุมนิสิตต่าง ๆ 

เป็นต้น(2.5–4–1) 

- จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้น านิสิต ชมรม

นิสิตชาวหอ พนักงานประจ าหอพัก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ที่สนใจ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้             

ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมและการดูแลนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขต(2.5-4-2) 

- จัดให้มีบริการรักษาพยาบาล ณ อาคารสถานพยาบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น. โดยพยาบาล

วิชาชีพประจ า จ านวน 2 คน ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และประสานการน าส่งโรงพยาบาลหากมีเหตุเจ็บป่วย

รุ่นแรงหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน(2.5-4-3) รวมถึงจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสถานพยาบาล โดยจัดให้มี

แพทย์จากโรงพยาบาลสกลนครมาบริการตรวจรักษา ณ สถานพยาบาลด้วย(2.5-4-4) 

- จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555(2.5-4-5)  

- ในด้านการให้บริการด้านกีฬานั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ได้จัดให้มีบริการสนามกีฬา และเบิก – ยืมอุปกรณ์กีฬาแก่นิสิต บุคลากร รวมถึงบริการบุคคลและหน่วยงาน

ภายนอก ในการออกก าลังกายและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และรู้จัก

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสนามกีฬาที่จัดบริการ ประกอบด้วย 

  สนามกีฬากลางแจ้ง 
- สนามกีฬาฟุตบอล  1 สนาม 

- สนามกีฬาฟุตซอล  1 สนาม 

- สนามกีฬาบาสเกตบอล 2 สนาม 

- สนามกีฬาวอลเลย์บอล 2 สนาม 

- สนามกีฬาเซปักตะกร้อ 2 สนาม 

- สนามกีฬาเทนนิส  4 คอร์ด 

- สนามกีฬาเปตอง  5 สนาม 
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- สนามกีฬารักบี้  1 สนาม 

สนามกีฬาในร่ม ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) 
- สนามกีฬาแบดมินตัน  3 สนาม 

- โต๊ะเทเบิลเทนนิส  4 ตัว 

โดยในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา ดังนี้  

1.จัดท ารั้วตาข่ายกั้นสนามวอลเลย์บอล 

2.ติดตั้งระบบไฟฟ้ารอบสนามวอลเลย์บอล 

3.ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล 

รวมทั้งมีการบริการศูนย์ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและการพัฒนาการ (Fitness) เพ่ือเป็น ศูนย์กลางในการให้
ความรู้และบริการออกก าลังกาย ตลอดจนเป็นศูนย์ส าหรับการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บจากการ
เล่นหรือฝึกซ้อมกีฬา (2.5-4-6) 

5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อยในเรื่อง
ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำร
ต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจน 
บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง(2.5-5-1) 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครโดยมีผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- การให้บริการของห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และการฝึกอบรม  การใช้งาน  ค่าเฉลี่ย  3.98 

- การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต  ค่าเฉลี่ย  3.79 

- การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก       ค่าเฉลี่ย  3.83 

- ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย     ค่าเฉลี่ย  3.92 

      7.  มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่
สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร วิทยาเขตฯ ได้มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ มาจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการในบริการในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งรายการที่มีผลการประเมินความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ บริการยืมอุปกรณ์เพ่ือการออกก าลังกาย โดยมีระดับค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 3.67 วิทยาเขตจึงได้
จัดท า แผนพัฒนาหน่วยอนามัยและการกีฬา งานบริการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ดังกล่าวใน 3 ประเด็น คือ  
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 1.ด้านคุณภาพมาตรฐานของสนามกีฬา/สิ่งอ านวยความสะดวกและความพร้อมของสนามกีฬา เช่น 
แสงสว่าง ความสะอาด 

 2.ด้านระบบการให้บริการเบิก-ยืมอุปกรณ์กีฬา 
  3.การให้บริการของเจ้าหน้าที่  (2.5-4-7) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 5 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 5 5 4 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ : 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 ตารางแสดงการบริการอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต เปรียบเทียบกับจ านวน  FTES ปี

การศึกษา 2555 จ าแนกตามคณะ 
2.5-2-1 รายงานโครงการ E-Student 
2.5-3-1 ภาพถ่ายการให้บริการด้านกายภาพ ส าหรับนิสิต   
2.5-3-2 อุปกรณ์โสตน์ทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 
2.5-4-1 สรุปข้อมูลการประชาสัมพันธ์/รณรงค์ด้านอนามัย ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.5-4-2 สรุปโครงการอบรมปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.5-4-3 สรุปข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.5-4-4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสถานพยาบาล 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-4-5 สรุปรายผลการคัดกรองสุขภาพนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 2555 
2.5-4-5 สรุปการให้บริการห้อง Fitness และการให้บริการเบิก – ยืมอุปกรณ์กีฬา ประจ าปีการศึกษา 

2555 
2.5-5-1 ภาพถ่ายบริเวณ อาคาร 6 ,อาคาร 7 และ อาคาร 8 และบริเวณท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
2.5-6-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.5-7-1 แผนการพัฒนาหน่วยอนามัยและการกีฬา งานบริการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกหลักสูตร         

คณะฯ มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร เช่น มีขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา ระดับปริญญาตรี 
(2.6-1-1) และบัณฑิตศึ กษา ในคู่ มื อการ เสนอหลั กสู ตร /รายวิ ช าระดับ อุดมศึ กษา (2.6-1-2) เ พ่ื อ เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร แผนการรับบัณฑิต แผนการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร (2.6-1-3) ตลอดจนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (2.6-1-4) มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ และมีคณะกรรมการวิชาของคณะฯ เพ่ือดูแลในภาพรวมของการ
ขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาใหม่และการขอปรับปรุงหลักสูตร อ้างอิงตามประกาศและกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปีการศึกษา 2553 ทางคณะฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่
และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง เช่น การส ารวจความต้องการในการเปิด
หลักสูตร การวิจัยสถาบันส าหรับการเปิดหลักสูตรใหม่ และมีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน
แผนการผลิตบัณฑิต ซึ่งเมื่อครบรอบของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ทางวิทยาเขตฯ ได้มีการก าหนดแผนการรับนิสิต
ในระบบเวลา 5 ปี การปรับปรุงหลักสูตรมีการศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบ และของผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตร และน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชา โดยมีการเพ่ิม
ชั่วโมงปฏิบัติการในรายวิชาที่เป็นบรรยาย มีการจัดอภิปราย สัมมนา และท ากรณีศึกษาภายในแต่ละรายวิชา รวมถึง
วชิาโครงงานวิศวกรรม ปัญหาพิเศษ เพ่ือให้นิสิตได้ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการก ากับดูแลจากอาจารย์ 

2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ ภำคสนำม (ถ้ำมี)                
ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ คณะฯ 
มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ก่อนการเปิดในแต่ละภาคการศึกษา 
ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 นี้ คณะฯได้จัดท า
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)(2.6-2-1) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผล
จากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ลักษณะและการ
ด าเนินการ เป็นการระบุค าอธิบายรายวิชา จ านวนชั่วโมงการสอน และการให้ค าปรึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่
ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหา ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ 
ต าราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา และแผนการสอนให้นิสิตได้
ทราบในคาบแรกทุกรายวิชา รวมทั้งให้มีการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในระหว่างภาคการศึกษา 
จ านวนภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และน าการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนของทุกรายวิชาที่อย่างต่อเนื่อง(2.6-
2-2) 

3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย คณะฯ ได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียน
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ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนจากการท าวิจัยทุกหลักสูตร รวมทั้งได้ส่งเสริมให้นิสิตทุกสาขาวิชาใน
คณะฯ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน (2.6-3-1) และโครงการสหกิจศึกษา(2.6-3-2) วิชาโครงงานวิศวกรรม ปัญหาพิเศษ 

4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร คณะฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ได้แก่ 
 -   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มี การอบรม AutoCad ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4(2.6-4-1)  และ
การน า เสนอ เครื่ อ งกรองน้ า อั จฉริ ยะ  โ ดย  ภาควิ ช าวิ ศวกรรมสิ่ ง แ วดล้ อม  คณ ะวิ ศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2.6-4-2) 
 -   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของประโยชน์ของวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีผ่านประสบการณ์จริง  จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ (2.6-4-3) ขึ้น  โดยให้นิสิตได้เข้าพบกับผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการจริง  ซึ่งนิสิตได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการท างานซึ่งไม่สามารถหาได้จากการเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว  รวมทั้งใน
รายวิชาระบบก าลังและสื่อสารเบื้องต้น ทางสาขาวิชายังได้น านิสิตไปศึกษาดูงาน ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 สกลนคร
(2.6-4-4) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ได้มีการน านิสิต เยี่ยมชมหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย  

และให้นิสิตฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ(2.6-4-5) 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชามีการให้นิสิตเข้าร่วมฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิ จ

ศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้

ทางวิชาการที่ทันสมัย ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ทางสาขาวิชามีจ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจ านวน              

8 คน รวมทั้งจัดโครงการทัศนศึกษาเพ่ือพานิสิตไปเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย โดยในปี

การศึกษา 2555 นี้ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) (2.6-4-6) 

รายงานรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 รายงานโครงการทัศนศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่าน
ประสบการณ์จริง  จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตรเคมีประยุกต์ (2.6-4-7) 
ขึ้น  โดยให้นิสิตได้เข้าพบกับผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการจริง  ซึ่งนิสิตได้ รับการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานซึ่งไม่สามารถหาได้จากการเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว  รวมทั้งในรายวิชาปฏิบัติการ
เคมีพอลิเมอร์  ทางสาขาวิชายังได้น านิสิตไปศึกษาดูงานและทดลองใช้เครื่อง X-ray Diffraction ณ ศูนย์เทอร์โมอิ
เล็กทริก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2.6-4-8) 

-  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาฯ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยหลักสูตรฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์
พิเศษ(2.6-4-9) ดังนี้ 

  - รศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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- ผศ.ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตตานนท์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- รพ. โคกศรีสุพรรณ  
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
- โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.3 จังหวัดสกลนคร  
- โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์ สีวะรา จังหวัดสกลนคร 
- เทศบาลต าบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีรายวิชาฝึกงานเพ่ือส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง            
ทั้งในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล เป็นต้น(2.6-4-10) อีกทั้งจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีโอกาสได้น านิสิตเยี่ยมชมหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(2.6-4-11) 

5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือน ามา
พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน โดยใช้ตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียน 
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 02739342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับระบบสารสนเทศ โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในห้องเรียน และกิจกรรมส่งผลงานการประกวดชื่อ
และ Logo โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษ มก.ฉกส. ซึ่งได้มีการน าผลวิจัยดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
ใน มคอ 3. (2.6-5-1, 2.6-5-2) 
 6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 คณะฯ ได้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5(2.6-6-1) 
 7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ทุก
รำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ การพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือการ
ประเมินผลเรียนรู้ ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา(2.6-7-1) รายงานผลการประเมินการเรียน การสอน 
เอกสารการปรับปรุงการเรียนการสอน(2.6-7-2) รายงานการการประชุมกรรมการพัฒนาองค์กร(วาระ Peer Review) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 5 5 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 5 5 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1-1 ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา  
2.6-1-2 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา 
2.6-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.6-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาหลักสูตร 
2.6-2-1 ตัวอย่าง มคอ.3 ของแต่ละสาขาวิชา 
2.6-2-2 ประเมินผลการเรียนการสอน 
2.6-3-1 โครงการฝึกงานแต่ละสาขาวิชา 
2.6-3-2 โครงการสหกิจศึกษา 
2.6-4-1 การอบรม Auto Cad ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 
2.6-4.2 การน าเสนอเครื่องกรองน้ าอัจฉริยะ โดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.6-4-3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
2.6-4-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์ ภาพถ่ายการดูงาน ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 สกลนคร 
2.6-4-5 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการดูงานนอกสถานที่ 
2.6-4-6 รายงานโครงการทัศนศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6-4-7 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตรเคมีประยุกต์ 
2.6-4-8 - หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

- ภาพถ่ายการดูงานเครื่อง X-ray ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-4-9 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ  

2.6-4-10 เอกสารรายวิชาฝึกงาน 

2.6-4-11 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ 

2.6-5-1 รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา 
2.6-5-2 กิจกรรมธนาคารขยะ 

https://www.facebook.com/pages/Recycling-BankKUCSC/108332342596705?ref=hl 
https://picasaweb.google.com/109115616611063668106/255504 

2.6-6-1 ผลการประเมินรายวิชา  
2.6-7-1 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน  
2.6-7-2 เอกสารการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

https://www.facebook.com/pages/Recycling-BankKUCSC/108332342596705?ref=hl
https://picasaweb.google.com/109115616611063668106/255504


 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - 113 - 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อยส ำหรับ

ทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ได้มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งคณะฯ ได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 จ านวน 5  หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ผลิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (2.7-1-1) 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (2.7-1-2) 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555(2.7-1-3) 

4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555 (2.7-1-4) 
5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

(2.7-1-5) 
2. มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำ

และสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรใน
การแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน (2.7-2-1) เป็นต้น 

3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต คณะฯ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งในปีการศึกษา 2554 ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการส าหรับนิสิตในสาขาวิชาฯ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย อยู่
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ชั้นที่ 2 หมายเลขห้อง 7–222 มีพ้ืนที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ห้องปฏิบัติการเครือข่ายขั้นสูง  อยู่ชั้นที่ 1 
หมายเลขห้อง 7–114/1 และ7– 411/2 มีพ้ืนที่ประมาณ 500 ตารางเมตร รวมทั้งแผนการสั่งซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ให้เพียงพอกับการเรียนการสอน และการฝึกทักษะให้กับนิสิต 

ในปีการศึกษา 2555 ทางคณะฯ ได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการเพ่ิมจ านวน 1 ห้อง เพ่ือรองรับส าหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) นอกจากนี้สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และให้อาจารย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรู้ทางด้านการเรียน
การสอนและวิจัยตนเอง 

รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือให้นิสิตรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งได้มี
การจัดท าสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) ในทุกรายวิชา ระบบเครือข่าย (e-Learning)  ในทุก
รายวิชาเพ่ือให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลา (2.7-3-1) 

4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม

วิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัย หรือที่ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ 

5. คณะฯ มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการของคณะเป็นผู้ดูแล การส่งเสริมกิจกรรมน าเสนอผลงาน โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาส่ง
นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะฯ ได้ใช้เกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใน
ปีการศกึษานี้ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการวิชาการและน าเสนอผลงานดังนี้  

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ WUNCA ครั้งที่ 26 และ 
CIT & UniNOMS 2 0 1 3  จั ด ขึ้ น  ณ  ห้ อ ง ร ะ พี ส า ค ริ ก  อ า ค า ร เ ท ค โ น โ ส ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ( อ า ค า ร  9 ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ซึ่งทาง
สาขาวิชาได้น านิสิตเข้าร่วมน าเสนอโปสเตอร์ จ านวน 10 ผลงาน และโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 (NSC2013) จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4-5 อาคารศูนย์สารสนเทศ 9 ชั้น 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2556 โดยโครงการนี้ สาขาวิชาได้ส่งผลงาน
นิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 22 ผลงาน ซึ่งผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจ านวน 5 ผลงาน (2.7-4-1) 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการในระหว่างมหาวิทยาลัย หรือการประชุมระดับชาติ โดยจัดหางบประมาณสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 13 (2.7-4-2)  

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต สาขาวิชาฯ มีการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุม
วิชาการ โดยปิดประกาศที่บอรด์ของสาขาฯ ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการ  เช่นน านิสิตเข้าร่วม
แข่งขันรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปี 2555(2.7-4-3)  

4. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
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นานาชาติ โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสาขาฯ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจารย์ผู้สอนฝึกทักษะการน าเสนอผลงานและ
สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงาน โดยในปีการศึกษา 2555 สาขาฯ ได้ส่งผลงานการประกวดโครงการต่างๆ ดังนี้  

- โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว 2555 โดยได้ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายในระดับประเทศ 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยได้รับรางวัล
ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1  

- โครงการกล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน ระดับอุดมศึกษา  
           - การสนับสนุนทางด้านกีฬา โดยนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน               
เทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดอะฮีโร่ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 (4th The Hero Championship) เมื่อ
วันที่ 16 ก.ย. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (2.7-4-4  ถึง 2.7-4-5) 

5.  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  ได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการให้นิสิตรับรู้
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของสาขาวิชาฯ อย่างต่อเนื่อง  และได้มีการน านิสิต คือ นายศิริศักดิ์ รุ่งเรือง นิสิต
ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นนิสิตในที่ปรึกษาโครงงานของอาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในการ
ประชุมวิชาการ The 8th Asian Meeting Ferroelectrics ที่จังหวัดชลบุรี (2.7-4-6) 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัดโดยคณะ  
คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศ คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ นิสิตมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและแสดงออก
ใจการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การ
หลีกหนีอบายมุขและการมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสังคม ซึ่งคณะฯ ได้จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นิสิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้  

1  โครงการ Big cleaning day คณะ วว  เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสังคม ซึ่งท าให้
นิสิตทุกชั้นปีทุกสาขาวิชา ได้ร่วมกันบ าเพ็ญตนท าความสะอาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของคณะ 

2. โครงการ วว.บ าเพ็ญและงาน 9  ปีวันคืนสู่เหย้า เพ่ือให้มีจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมต่อการ

ด าเนินชีวิต และการหลีกหนีอบายมุขและการมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสังคม ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัยใน

ตนเอง  โดยนิสิตได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพในการสร้างศาลาปรุงยา ณ วัดค าประมง  

3. โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของนิสิต โดยนิสิตได้เข้าร่วมตักบาตรและฟังเทศนาธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 4 4 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 4 4 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ

การผลิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
2.7-1-2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  
2.7-1-3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  
2.7-1-4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555 
2.7-1-5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2555 
2.7-2-1 รายงานการประชุมพัฒนาหลักสูตร 
2.7-3-1 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) 
2.7-4-1 โครงการการประชุมวิชาการ WUNCA ครั้งที่ 26 และ CIT & UniNOMS 2013 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ หรือ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 (NSC2013) 
2.7-4-2 ประมวลภาพการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง 

https://picasaweb.google.com/109115616611063668106/13 
2.7-4-3 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการรถประหยัดน้ ามัน 
2.7-4-4 เว็บไซต์สาขาวชิาฯ : http://ph.csc.ku.ac.th/ 

เว็บไซต์คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ : 
http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=169 
เว็บไซต ์มก. ฉกส. http://www.csc.ku.ac.th/csc2011/index.php 

2.7-4-5 เอกสารการเข้าร่วมประกวด(รายชื่อ/รูปภาพ)  

2.7-4-6 เอกสารเดินทางไปราชการ 
2.7-5-1 วว.บ าเพ็ญและงานคืนสู่เหย้า 

https://picasaweb.google.com/109115616611063668106/kHDSPE 
2.7-5-2 โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงท้ังคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว

บ่งชี้ 

https://picasaweb.google.com/109115616611063668106/13
http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=169
https://picasaweb.google.com/109115616611063668106/kHDSPE
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554   (2.8-1-1) 
เป็นหลักปฏิบัติในการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต โดยมีข้อความว่า “นิสิตมีจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีวินัยใน
ตัวเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนีอบายมุขและการมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและ
สังคม” 

2. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริมตำมข้อ 1 
ไปยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึงทั้งคณะ โดยคณะฯ มีการเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตตาม ประกาศคุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยัง ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบ ผ่านทาง เว็บไซต์ของคณะฯ เพ่ือให้
นิสิตและคณาจารย์รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประกาศประกาศคุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนิสิต
ที่พึงประสงค ์ (2.8-2-1) , โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (2.8-2-2) ได้สอดแทรกเนื้อหาคุณลักษณะพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้ในการบรรยายของรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศ
สัมพันธ์ในหัวข้อเรียนอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะประกอบไปด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  และนิสิตชั้นปีที่ 1  ดังนั้น จึงถือได้ว่าได้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิต มก. ในกิจกรรมนี้ , การประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (2.8-2-3) 
โดยมีการน าเข้าที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการคณะทราบประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนิสิตในสาขารั บทราบและ
ยึดถือปฏิบัติ 

3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ก ำหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งช้ีและเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จ คณะฯ มีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีวินัยในตัวเอง การยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความสื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนีอบายมุขและการมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสังคม เป็น
ประจ าทุกปี โดยให้นิสิตได้เห็นความเป็นจริงและความจ าเป็นตัวเองโดยการลงมือปฏิบัติในโครงการต่างฯ เช่น  
โครงการอบรมค่ายผู้น านิสิต (2.8-3-1) โครงการECE Meeting Project ครั้งที่ 1 (2.8-3-2)โครงการบูรณะสร้างกุฏิ
พระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส (2.8-3-3) โครงการธรรมสัญจร(2.8-3-4) โครงการ วว.บ าเพ็ญ (2.8-3-5) 

4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยที่
ก ำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ มีการประเมินผลโครงการ
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หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3  โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ ดังนี้  

1. สรุปโครงการ วว.บ าเพ็ญ ประจ าปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินเท่ากับ 3.59 อยู่ในระดับมาก 
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (2.8-4-1) 

2. โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส ประจ าปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินเท่ากับ 
3.70 อยู่ในระดับมากบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (2.8-4-2) 

3. โครงการอบรมค่ายผู้น านิสิตมีค่าเฉลี่ยผลประเมินเท่ากับ 3.59 อยู่ในระดับมาก บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

4. โครงการธรรมสัญจร  มีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย ตามดัชนีชี้วัดของโครงการร้อยละ 80 อยู่ในระดับ
มาก บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5.  โครงการECE Meeting Project ครั้งที่ 1 มีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย ตามดัชนีชี้วัดของโครงการ
ร้อยละ 70 อยู่ในระดับมาก บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ คือ นายเทียมเทพ ค าเกษ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่  35 ในฐานะที่
เป็นนักศึกษาท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (2.8-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นิสิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.8-2-1 เว็บไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.8-2-2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
2.8-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
2.8-3-1 โครงการ วว. บ าเพ็ญ 
2.8-3-2 โครงการพัฒานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะต่อสังคม-ค่ายโยธา อาสาเพ่ือน้อง ครั้งที่ 1 
2.8-3-3 โครงการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์บ าเพ็ญ 
2.8-3-4 โครงการค่ายผู้น านิสิต 
2.8-4-1 สรุปโครงการกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.8-4-2 โครงการ วว. บ าเพ็ญ 
2.8-5-1 ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง ชมเชยความประพฤติดี 
2.8-5-2 ใบประกาศนักศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 80    

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 291 311 389 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 309 336 402 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 206 197 224 
4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 12 7 11 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 43 39 94 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท 0 4 1 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 30 42 37 
8 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่

นับรวมผู้ที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 
232 239 283 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 87.07 82.43 64.85 
10 คะแนนทีไ่ด ้ 5

100

87.07  

=4.35 

5
100

82.43  

=4.12 

5
100

84.85  

= 4.24 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
1 203 87.07 197 82.43 403 85.56 4.35 4.12 4.24 ร้อยละ 80 บรรล ุ ร้อยละ 

80 236 239 471 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
1             

   

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1-1 การส ารวจภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2555 
1-2 การส ารวจภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
1-3 การส ารวจภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 3.9   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด (คน) 309 228 402 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
32 34 221 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.81 3.76 3.93 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

 34  

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 100  

6 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (คน)  -  
7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
 -  

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 -  

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

 -  

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

 -  

11 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (คน)  -  
12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
 -  

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 -  

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

 -  

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

 -  
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

16 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท 
และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ 

3.81 3.76 3.85 

17 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด 32  55 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.81 3.76 3.85 3.81 3.76 3.85 3.80 บรรลุ 3.80 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.81 3.76 3.85 3.81 3.76 3.85 3.80 บรรลุ 3.80 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2-1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 55 
2-2 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 54 
2-3 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 53 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10  

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 - - - - - - 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 - - - - - - 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

0.75 - - - - - - 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.00 - - - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - - - - - 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด 
- - - 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- - - 

13 คะแนนที่ได ้ 5
25
 = 5

25
 = 5

25
 = 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
3 - - - - - - - - - ร้อยละ 10 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

10 - - - 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
3 - - - - - - - - - ร้อยละ 10 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

10 - - - 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3-1  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ   

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

0.25       
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50       

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สม
ศ. 

0.75       

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

1.00       

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125       

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25       

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50       

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75       

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00       

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่       
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด    
12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี

ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่
   

13 คะแนนท่ีได ้ 5
50
 = 5

50
 = 5

50
 = 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 
ไม่มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งช้ีนี้ 

http://www.scimagojr.com/
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
4             

   

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
4             

   

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4-1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 2.80 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา
ตรี และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

0 - - - - - - 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 - - - - - - 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา 3 - - - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 
4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา

ตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 
6 - - - - - - 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา
โท และไม่มีต าแหนง่ทางวิชาการ 

2 52.5 105 60 120 65 130 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา
โท และด ารงต าแหนง่ ผศ. 

3 2 6 2 6 3 9 

7 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา
โท และด ารงต าแหนง่ รศ. 

5 - - - - 0.5 2.5 

8 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา
โท และด ารงต าแหนง่ ศ. 

8 - - - - - - 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา
เอก และไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 

5 13 65 15 65 16 80 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 1 6 2 12 4 24 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา
เอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 - - 1 8 1.5 12 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 - - - - - - 

13 ผลรวม 68.5 182 80 221 90 257.50 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 2.66 2.76 2.86 
15 คะแนนที่ได ้ 5

6

2.66
  =2.22 5

6
2.76

  =2.30 5
6

2.86
 =2.38 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
14 182 2.66 221 2.76 257.5 2.86 2.22 2.30 2.38 2.80 บรรล ุ 2.90 

68.5 80 90 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
14 182 2.66 221 2.76 257.5 2.86 2.22 2.30 2.38 2.80 บรรล ุ 2.90 

68.5 80 90 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
14-1 เอกสารค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มีผล
การด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้
ให้ความส าคัญกับการพัฒนานิสิตและการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เริ่มตั้งแต่การจัดโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ทั้ง 4 ชั้นปีและได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานิสิต  และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโดยองค์กรนิสิตที่ครบทุกประเภททั้งในด้านกิจกรรมวิชาการกิจกรรม
กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและคณะฯได้จัดท าระบบอาจารยี่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน ากับนิสิตทั้งเรื่องการเรียนการสอนและการ
ด ารงชีวิตให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสามารถ
พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศต่อไปใช้รวมทั้งได้ มีการจัดปัจจัยเกื้อหนุน
และสิ่งอ านวยความ สะดวกสบายให้กับนิสิตเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างาน (การท างานเป็นทีม) เสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการบริหารจัดการ โดยตัวบ่งชี้ประเมินและเกณฑ์มาตรฐานส าหรับวิทยาเขตใน
องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิตจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย 

o ตัวบ่งชี้ที่   3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1)  
o ตัวบ่งชี้ที่   3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2)  
o ตัวบ่งชี้ที่   3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ ย  5 .00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมำก  ส่ วนผลการประเมินของ                      
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมำก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 
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ตำรำงท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต               0.00 0.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการดา้นข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00  

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 5 
(8) 

5 5 5 5.00 5.00  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต ดังนี้ 

1) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งวิทยาเขตฯมอบหมายให้ ฝ่ายทะเบียนและ
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ประมวลผล ส านักวิทยาบริการเป็นผู้จัดท าระบบฐานข้อมูลนิสิตด้านการเรียน ครอบครัว และบุคคลที่คณะสามารถ
ติดต่อได้เมื่อนิสิตมีปัญหา http://nisitmis.csc.ku.ac.th/emis/studentdata/student3.php (3.1-1-1)  รวมถึง
คณะฯมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นการให้บริการและช่วยเหลือนิสิตทั้งทางด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว ด้านสังคม 
ตลอดจนการช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามปรัชญาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ทั้งในรูปแบบของ ตารางการให้ค าปรึกษา (3.1 -1-2) ตารางการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเองของนิสิต (3.1-1-3) เพ่ือให้นิสิตได้ตรวจสอบการใช้ชีวิตประจ าวันรวมถึงการวางแผนการเรียนของ
นิสิตเอง โดยมีนิสิตรุ่นพ่ีและอารจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา กิจกรรมห้องรวมของสาขาวิชา (Home Room) 
(3.1-1-4) เป็นการพบรวมนิสิตทุกชั้นปีและอาจารย์ทุกท่านของแต่ละสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  เพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสให้นิสิตได้รับการปรึกษาในด้านต่างๆรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กับนิสิต นอกจากนี้ยัง
มีฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต http://office.csc.ku.ac.th/student/ (3.1-1-5) โดยมอบหมายให้งาน
กิจการนิสิตเป็นผู้จัดท าให้นิสิตสามารถเข้าไปตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมต่างที่ได้เข้าร่วม ซึ่งมีผลต่อการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  

2) คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1-6)            
และในหน่วยงานระดับสาขาวิชามีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1-7) โดยค านึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา
ต่อจ านวนนิสิตทั้งหมดต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง โดยเน้นให้นิสิตสามารถรับบริการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคลโดยใช้ตารางการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองของนิสิต (3.1-1-8) ตารางให้ค าปรึกษาของอาจารย์ (3.1-1-9) ซึ่งมีการด าเนินงานภายใต้คณะฯ 

3) คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ (3.1-1-10) เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลและ
ให้ค าปรึกษาด้าน ทุนการศึกษา การฝึกงานภาคฤดูร้อน จัดหาสถานประกอบการณ์ส าหรับโครงการสหกิจศึกษา 
ส่งเสริมรายได้นิสิตช่วยงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนรับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตติดต่อโดยตรงหรือโทรศัพท์กับ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์และมีบริการสายตรงคณบดี https://twitter.com/fscieng (3.1-1-
11) โดยการส่งข้อความตรงไปยังอีเมลล์ของท่านคณบดี  นอกจากนี้ในส่วนของฝ่ายกิจการนิสิต ส านักงานวิทยาเขตฯ
ได้จัดบริการทางด้านนี้ไว้ที่ฝ่ายแนะแนวและจัดหางานซึ่งได้ให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  มีการบริการให้
ค าปรึกษาส าหรับนิสิตที่มีปัญหาชีวิต และจัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตที่ขอใช้บริการตลอดเวลา เพ่ือ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
เว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิต (3.1-1-12) 

4) มีระบบส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง
สาขาวิชา ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายกิจการนิสิตของวิทยาเขตฯและสถานพยาบาล อาคาร
สถานพยาบาล(อาคาร 16) หรือส่งนิสิตเข้ารับการดูแลรักษาไปยังโรงพยาบาลสกลนครในกรณีที่มีปัญหารุนแรงเกิน
ความสามารถของคณะฯ ที่จะดูแลได้               

http://office.csc.ku.ac.th/personnel/(3.1-1-1)%20%20รวมถึงคณะฯมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
http://office.csc.ku.ac.th/personnel/(3.1-1-1)%20%20รวมถึงคณะฯมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
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5) คณะฯ มีระบบติดตามผลการช่วยเหลือนิสิต โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1-13) และฝ่ายสวัสดิการนิสิต
ของวิทยาเขตฯ ให้ค าแนะน านิสิตจนสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ เว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิต (3.1-1-14)  

6) คณะฯมีการส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิต  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะและ
กระบวนการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 เพ่ือเป็นการพัฒนาอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแล
นิสิตในที่ปรึกษา ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการมี
การวัดผลความรู้หลังจากได้รับการอบรมเรียบร้อยแล้ว (3.1-1-15)  

7) มีการจัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง โดยผู้บริหารของคณะฯเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับผู้ปกครอง พร้อมรับฟังความคิดเห็น ร่วมหารือและแนวทางปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับนิสิต มีการตอบข้อ
ซักถามในเรื่องของการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสวัสดิการที่นิสิตพึงได้รับของนิสิต (3.1-1-16) 

8) คณะฯมีช่องทางให้นิสิต ศิษย์เก่าและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ผ่าน
หน้าเว็บไซต์คณะฯ (3.1-1-17) รวมถึงนิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์หรือ
ผ่านระบบ e – learning ที่ทางคณะฯ จัดท าขึ้น (3.1-1-18)  

2. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ดังนี้ 
1) คณะฯ มีการจัดบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในด้านต่างๆผ่านหลาย

ช่องทาง เช่น มีการจัดท าฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ (3.1-2-1) ผ่านบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ (3.1-2-2) ผ่านเฟสบุ๊คคณะฯ เฟสบุ๊คสาขาวิชาและเฟสบุคฝ่ายต่างๆ (3.1-2-3) ผ่าน

ทางระบบ e – learning (3.1-2-4) เป็นต้น เพ่ือประกาศข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อนิสิต เช่น ข่าวประชา

สัมพันธุ์ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ งานวิจัย การรับสมัครงาน  และข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องที่นิสิต

จ าเป็นต้องรู้ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯและวิทยาเขตฯ 

2) คณะฯมีช่อทางให้นิสิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ การ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะฯ โดยการจัดท าแบบประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (3.1-2-5) การจัดท า

แบบประเมินมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3.1-2-6) และมีการติดตามผลการประเมิน เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาและ

ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น   

3. มีกำรจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นิสิต ดังนี้  
1) คณะฯมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงานใน

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (3.1-3-1) และแหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิต โดยผ่านการจัด โครงการฝึกงานภาค
ฤดูร้อน (3.1-3-2) โครงการสหกิจศึกษา(3.1-3-3) ซึ่ง คณะฯจัดกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์มีการออก
ตรวจเยี่ยมหรือนิเทศนิสิตฝึกงาน เพ่ือเป็นการติดตามประเมินความสามารถของนิสิตและคุณภาพของสถานประกอบ
การณ์ รวมถึงเมื่อนิสิตฝึกงานครบตามก าหนดแล้วจักต้องกลับมารายงานผลการฝึกงานให้อาจารย์และนิสิตรุ่นน้อง
ทราบ (3.1-3-4) เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาประสบการณ์นิสิต พร้อมทั้งจัดเตรียมแหล่งฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อนิสิตต่อไป  
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2) คณะฯ มีการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมวิชาชีพส าหรับนิสิต  โดยให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการด าเนินงาน เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การท างานร่วมกัน เช่น โครงการงานเกษตรแฟร์ฝ่ายวิชาการนิสิต (3.1-
3-5) โครงการค่ายนักสืบชุมชนกับนักรบสิ่งแวดล้อม (3.1-3-6) โครงการผู้ช่วยสอน (3.1-3-7) โครงการพ่ีชวนน้อง
เรียน (3.1-3-8) รวมถึงมีการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นิสิต โดยให้นิสิตได้ลงมือและฝึกปฏิบัติงานจริง
รวมทั้งแก้ปัญหาจริงในรายวิชาโครงงาน เช่น รายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (3.1-3-9) โครงการ
ค่ายผู้น าไอท ี(3.1-3-10) โครงการพัฒนานิสิตเพื่อจิตสาธารณะต่อสังคม (3.1-3-11) 

3) คณะฯมีช่องทางให้นิสิตหรือผู้ที่เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ ผ่านช่องทางการน าเสนอรายงานการฝึกงานและแบบประเมินการฝึกงานภาคฤดูร้อน (3.1-3-12) 

แบบประเมินโครงการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (3.1-3-13) 

4)  คณะฯ มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ โดยฝ่ายพัฒนานิสิต

และวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ  มีระบบการติดตามการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ โดยการส่ง

จดหมายให้ผู้ประเมินท าการประเมินผลการฝึกงานของนิสิตเมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการฝึกงาน (3.1-3-14) 

4. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ 

1) คณะฯ มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและมีการจัดท าท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์ของคณะฯ (3.1-
4-1)ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัคร
งาน ผ่านช่องทาง กลุ่มสังคมออนไลน์ face book ของสาขาวิชาฯ (3.1-4-2) ซึ่งสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ 

2)  คณะฯ เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า  เพ่ือสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า ได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทีดีแก่นิสิตปัจจุบันและยังท าให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการ
ใหม่ๆในฐานะผู้ให้และผู้รับ (3.1-4-3) 

5. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ 
 คณะฯมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้ประสบการณ์ให้แก่นิสิตและบุคคล
ทั่วไป ซึ่งมีนิสิตเก่าเข้าร่วม  โดยได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสังคมออนไลน์ Face Book เช่น โครงการข่าย
ไฟฟ้าอัจริยะ(Smart Grid) ส าหรับประเทศไทย  (3.1-5-1) โครงการอบรมเฟอร์โรซีเมนต์ (3.1-5-2) เพ่ือเปิดโอกาสให้
ศิษย์เก่าได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ต่อยอดความรู้ทางวิชาชีพ นอกจากนี้โครงการได้จัดท าแบบประเมินเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (3.1-5-3)  
 6.มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มีการประเมินผลสอบถามความคิดเห็นแบบประเมินความพึงพอใจ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 (3.1-6-1) ระบบแบบประเมินการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.77 (3.1-6-2)  และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
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และวิชาชีพแก่นิสิตได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 4.11(3.1-6-3) จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบดังกล่าว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวมแล้วกิจกรรมทุกกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 7.มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรที่
สนองควำมต้องกำรของนิสิต คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมา
พัฒนา การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่าเป็นประจ าทุกภาคการศึกษาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริการที่คณะฯ
จัดให้ จากโครงการต่างๆ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้มีการสรุปโครงการและสรุปผลการประเมินโครงการต่อคณะท างาน
และเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชาฯและคณะฯ (3.1-7-1) โดยมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
(3.1-7-2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

3.1-1-1 http://nisitmis.csc.ku.ac.th/emis/studentdata/student3.php (ภาพเว็บไซต์ฐานข้อมูลนิสิต) 
3.1-1-2 ตารางการให้ค าปรึกษา 
3.1-1-3 ตารางการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของนิสิต 
3.1-1-4 ภาพถ่ายกิจกรรมห้องรวมของสาขาวิชา (Home Room) 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

http://nisitmis.csc.ku.ac.th/emis/studentdata/student3.php
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หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

3.1-1-5 ระบบ e-learning http://e-learning.csc.ku.ac.th/ 
3.1-1-6 ฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร  http://office.csc.ku.ac.th/student/  
3.1-1-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-1-8 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-1-9 ตารางการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของนิสิต 
3.1-1-10 ตารางให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 
3.1-1-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
3.1-1-12 เว็บไซต์สายตรงคณบดี https://twitter.com/fscieng 
3.1-1-13 http://occ.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=41 

3.1-1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1-1-15 http://occ.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=41 

3.1-1-16 ตารางสรุปคะแนนแบบวัดความรู้การให้ค าปรึกษา 

3.1-1-17 ภาพถ่ายกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิต 
3.1-1-18 http://fscieng.csc.ku.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ 
3.1-1-19 ระบบ e-learning http://e-learning.csc.ku.ac.th/ 
3.1-2-1 เว็บไซต์คณะ http://fscieng.csc.ku.ac.th  
3.1-2-2 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
3.1-2-3 เว็บไซต์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ https://www.facebook.com/groups/292604090830106/ 
3.1-2-4 ระบบ e-learning http://e-learning.csc.ku.ac.th/ 
3.1-2-5 สรุปแบบประเมินช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
3.1-2-6 สรุปแบบประเมินมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.1-3-1 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
3.1-3-2 สรุปโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน 
3.1-3-3 โครงการสหกิจศึกษา 
3.1-3-4 ภาพถ่ายการรายงานผลการฝึกปฏิบัติบัติงานสหกิจศึกษา 

รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทสสัมพันธ์(รายงานผลการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา) 

3.1-3-5 ภาพถ่ายการจัดงานเกษตรแฟร์ฝ่ายวิชาการนิสิต 
3.1-3-6 โครงการค่ายนักสืบชุมชนกับนักรบสิ่งแวดล้อม 
3.1-3-7 โครงการผู้ช่วยสอน 
3.1-3-8 โครงการพี่ชวนน้องเรียน 

http://e-learning.csc.ku.ac.th/
http://occ.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=41
http://occ.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=41
http://fscieng.csc.ku.ac.th/
http://e-learning.csc.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/292604090830106/
http://e-learning.csc.ku.ac.th/
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หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

3.1-3-9 ภาพถ่ายการน าเสนอผลงานรายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
3.1-3-10 โครงการค่ายผู้น าไอที 
3.1-3-11 โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณะต่อสังคม 
3.1-3-12 แบบประเมินการฝึกงานภาคฤดูร้อน 
3.1-3-13 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3.1-3-14 แบบประเมินการฝึกงานภาคฤดูร้อน 

ภาพถ่ายการรายงานผลการฝึกงาน 
3.1-4-1 เว็บไซต์ http://fscieng.csc.ku.ac.th/alumnifse/   
3.1-4-2 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/KlumKhunSuHeyaKhnaWwMkchks?fref=ts 
3.1-4-3 รายงานการประชุมการโครงการ “ 9 ปีคืนสู่เหย้าหมู่เฮา วว.” 
3.1-5-1 โครงการข่ายไฟฟ้าอัจริยะ(Smart Grid) ส าหรับประเทศไทย   
3.1-5-2 โครงการอบรมเฟอร์โรซีเมนต์ 
3.1-5-3 แบบประเมินโครงการไฟฟ้าอัจริยะ(Smart Grid) ส าหรับประเทศไทย 
3.1-6-1 แบบประเมินความพึงพอใจระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-6-2 สรุปแบบประเมินการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
3.1-6-3 โครงการข่ายไฟฟ้าอัจริยะ(Smart Grid) ส าหรับประเทศไทย   
3.1-7-1 สรุปโครงการต่างๆ 
3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ    

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย

http://fscieng.csc.ku.ac.th/alumnifse/
https://www.facebook.com/KlumKhunSuHeyaKhnaWwMkchks?fref=ts
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะฯ มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน  
คณะฯมีการก าหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตที่ชัดเจน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมาย

คณะกรรมการ คณะท างาน (3.2-1-1) เพื่อท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตตามคุณลักษณะที่
มหาวิทยาลัยก าหนด นอกเหนือจาการพัฒนานิสิตผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร  โดย
มีการจัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2555 (3.2-1-2)  มีการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรม โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (3.2 -1-3) โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ (3.2-1-4)  โดยแต่ละโครงการมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต เพ่ือการ
พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับ
การศึกษา 

2. มีกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต 
 คณะฯ มีการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลั ย และมี
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (3.2 -2-1 ) นอกจากนี้ ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
ระหว่างสถาบัน คณะวิชา และนิสิต (3.2-2-2)  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดข้อมูลบันทึกได้ที่เว็บไซต์ของส านักประกันคุณภาพ http://www.qa.ku.ac.th 
 3. มีกำรส่งเสริมให้นิสิตน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนิสิต
อย่ำงน้อย 5 ประเภทส ำหรับระดับปริญญำตรี ได้แก่ 
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  - กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  เช่น โครงการงานเกษตรแฟร์ ฝ่ายวิชาการนิสิต (3.2-3-1) โครงการพ่ิชวนน้องเรียน (3.2-3-2) 
โครงการสอนติว/พี่สอนน้อง/เพ่ือนสอนเพื่อนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3.2-3-3)   

 - กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น โครงการดงตาลสัมพันธ์ (3.2-3-4)  โครงการวันมอบเหรียญที่ระลึก (3.2-3-5)โครงการ Sci-Eingams (3.2-3-6) 
โครงการสานสัมพันธ์ไอที (3.2-3-7)   
  - กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ วว.บ าเพ็ญของสโมสรนิสิต (3.2-3-8)  โครงการค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน 
(3.2-3-9) โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณต่อสังคม-ค่ายโยธาอาสาเพ่ือน้องครั้งที่ 1 (3.2-3-10) โครงการบูรณะ
สร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส (3.2-3-11) โครงการผ้าป่าขยะสามัคคี (3.2-3-12) 
 - กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม เช่น โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส (3.2 -3-13) โครงการผ้าป่าขยะสามัคคี (3.2-3-14) 
โครงการพี่ชวนน้องเรียน (3.2-3-15)   โครงการไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 (3.2-3-16)  โครงการ วว.บ าเพ็ญของสโมสร
นิสิต (3.2-3-17) โครงการสวดมนต์ท าวัดเย็น (3.2-3-18) 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
      คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เช่น โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือนเฉลิมพระเกียริต (3.2-3-19)  โครงการผ้าป่าขยะสามัคคี            (3.2-3-
20) โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส (3.2 -3-21)  โครงการ วว.บ าเพ็ญของสโมสรนิสิต (3.2-3-22) 
โครงการสวดมนต์ท าวัดเย็น (3.2-3-23) 
      โดยการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมมีการเสนอขออนุมัติโครงการฯผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้า
สาขาวิชาฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์และคณบดีคณะฯ และมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมมาประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการฯในครั้งต่อไปโดยนิสิต  
 4. มีกำรสนับสนุนให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย และระหว่ำง
มหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน คณะฯ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/
มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (3.2-4-1) โครงการดงตาลสัมพันธ์ครั้งที่ 7 (3.2-4-2) โครงการ
สัมมนาเครือข่ายผู้น านิสิต (3.2-4-3)  

 5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต  คณะฯ มีการ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการ
ติดตามประเมินผลกิจกรรมการพัฒนานิสิต โดยการจัดท ารายงานสุปผลการด าเนินงานและประเมินผลตามดัชนีชี้วัดได้
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มีการน าผลการจัดกิจกรรมนิสิตประเมินและก าหนดแผนการจัดกิจกรรมตลอดจนจัดสรร งบประมาณรวมถึงการลด /
เพ่ิมกิจกรรมให้สอดรับตามผลการประเมินโดยมีการประชุมร่วมกับนิสิตและ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศ
สัมพันธ์ (3.2-5-1)  
 6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิต  คณะฯ            
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต มีการน าผลการประเมินไป
ปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะ และปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในปีการศึกษาถัดมา
(3.2-6-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 5 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 5 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
3.2-1-2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2555 
3.2-1-3 แผนโครงการฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์  
3.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

3.2-2-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนร็การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
3.2-2-2 บันทึกข้อความ ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-3-1 ภาพถ่ายโครงการงานเกษตรแฟร์ฝ่ายวิชาการนิสิต   
3.2-3-2 พ่ีชวนน้องเรียน 

3.2-3-3 โครงการสอนติว/พ่ีสอนน้อง/เพ่ือนสอนเพื่อนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2-3-4 โครงการดงตาลสัมพันธ์ 
3.2-3-5 โครงการวันมอบเหรียญที่ระลึก 
3.2-3-6 โครงการ Sci-Eingams 
3.2-3-7 โครงการสานสัมพันธ์ไอที  
3.2-3-8 โครงการ วว.บ าเพ็ญของสโมสรนิสิติ 
3.2-3-9 โครงการค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน  
3.2-3-10 โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณต่อสังคม-ค่ายโยธาอาสาเพ่ือน้องครั้งที่ 1  
3.2-3-11 โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส 

3.2-3-12 โครงการผ้าป่าขยะสามัคคี 

3.2-3-13 โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ า  

3.2-3-14 โครงการผ้าป่าขยะสามัคคี 

3.2-3-15 โครงการพี่ชวนน้องเรียน 

3.2-3-16 โครงการไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 

3.2-3-17 โครงการ วว.บ าเพ็ญของสโมสรนิสิต 

3.2-3-18 โครงการสวดมนต์ท าวัดเย็น 

3.2-3-19 โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือนเฉลิมพระเกียริต  
3.2-3-20 โครงการผ้าป่าขยะสามัคคี 
3.2-3-21 โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส 
3.2-3-22 โครงการ วว.บ าเพ็ญของสโมสรนิสิต 
3.2-3-23 โครงการสวดมนต์ท าวัดเย็น 
3.2-4-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

3.2-4-2 โครงการการดงตาลสัมพันธ์ครั้งที่ 7 

3.2-4-3 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้น านิสิต 

3.2-5-1 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์(รายงานผลการจัดโครงการ) 
3.2-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
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เป้ำหมำย  5 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ  
 คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-1-1) และแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษา (3.3-1-2)             

เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตรวมถึง
เพ่ือให้งานที่ปรึกษานิสิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยเหลือนิสิตทั้งทางด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว ด้านสังคม 
ตลอดจนการช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามปรัชญาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่อำจำรย์ท่ีปรึกษำ                         
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆและเครื่องมือที่ใช้ในการให้
ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น เอกสารข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คู่มือหลักสูตรต่างๆ(3.3-2-1) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา(3.3-2-2) จรรยาบรรณอาจารย์
(3.3-2-3) ระบบ e-leanning(3.3-2-4) ตารางการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของนิสิต(3.3-2-5) ตารางการให้ค าปรึกษา
(3.3-2-6) นอกจากนี้ มีการให้ความรู้ ทักษะและกระบวนการให้ค าปรึกษาอย่างถูกวิธี  โดยการเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมทักษะและกระบวนการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตและผู้แทนนิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2555(3.3-2-7) 

3. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
นิสิต อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง  
 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 
ตามวาระการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องพรรณานิคม อาคาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อที่ 4.1 เรื่องสรุปการด าเนินการคัดกรองสุขภาพจิต
เบื้องต้นส าหรับนิสิต มก.ฉกส. ดังรายรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งท่ี 1 (3.3-3-1)  

4. มีกำรประเมินผลระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและกำรด ำเนินงำนของอำจำรย์ท่ีปรึกษำทุกปี                 
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   คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี  โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจในช่องทางการ
ให้ค าปรึกษาและด้านการให้ค าปรึกษา ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09  (3.3-4-1)  

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น                       
     คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษามีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่วันศุกร์
ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (เวลา 09.30-11.30น.)  ณ ห้องพรรณานิคม วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง หัวข้อที่ 3.1 
สรุปผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีผลการประเมินในภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 เพื่อร่วมหา
แนวทางและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนิสิต (3.3-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-2-1 แผ่นพับสาขาวิชาฯ 
3.3-2-2 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.3-2-3 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์  
3.3-2-4 เว็บไซต์ http://e-learning.csc.ku.ac.th/ 

3.3-2-5 ตารางการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของนิสิต 
3.3-2-6 ตารางการให้ค าปรึกษาอาจารย์ 
3.3-2-7 โครงการฝึกอบรมทักษะและกระบวนการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-4-1 ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้ค าปรึกษานิสิต 
3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย โดยคณะฯ 
มีนโยบายสนับสนุนการท างานด าเนินงานวิจัยของบุคลากร มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรผลิต
ผลงานวิจัยโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญช านาญในแต่ละด้าน รวมทั้งศักยภาพที่มีอยู่ในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และการแก้ปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
กระตุ้นการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความพร้อมในการผลิตผลงานวิจัย เพ่ือสร้างความร่วมมืออันดีกับหน่วยงาน
ภายนอก และบุคลากรภายในคณะฯ เองก็มีความพร้อมในการติดต่อประสานงานและสร้างความร่วมมืออันดีในการ
ผลิตผลงานวิจัย โดยมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกทั้งในท้องถิ่น ในระดับชาติ และในระดับ
นานาชาติ เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในสังคม 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัว
บ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.38 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.82 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรมกำ
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย                0.00 0.00   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรมกำ
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 5 5.00 4.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่ว
น 

50,00
0 

50,00
0 

7,318,
420 

0 9,418,
420 

135594.
61 

3.59 3.71   

68.00 70.5 

5 
(สมศ.) 

  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 10.50 11.67 10.5 11.4 0.00 2.84   
90 92.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน     90.00 92.5       
  จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน     0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   23  23 5.75 23 5.75       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน    2 2 1 2 1.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

     1 1 0.75 1 0.75       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

     3 3 3 3 3.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0  0 0       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน   0 0  0 0       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0  0 
 

0       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0  0 0       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรมกำ
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน   0 0  0 0       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 3 3 3.33 2 21.5 0.83 0.54   
90 92.5 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง      2       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง      0       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง      0       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค์ 

เรื่อง      0       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 0 0 2 1.67 1.50 1.62 0.83 0.81   
90 92.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง     2 0.50 2 0.50       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง       0 0       

  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

เรื่อง       0 0       

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง     1 1.00 1 1.00       

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด
เอาไว้ ทั้งสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัย
และทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และจ าเป็นในการด าเนินงาน ซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ า (นับรวมลาศึกษาต่อ) จ านวนทั้งสิ้น 92.5 คน และมี
จ านวนอาจารย์ประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) จ านวนทั้งสิ้น 70.5 คน และมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของ
คณะ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด คณะฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะฯ (4.1-1-1) และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยคณะฯ มีการวางแนวทาง 
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ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดหน่วยงานบุคคลหรือบุคคลที่รับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ (4.1.1-2) มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากร
จากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่
วางนโยบายงานวิจัยและบริการวิชาการตามแผนงานและแผนของคณะฯ ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะฯ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ รวบรวมผลงานวิจัยและ
จัดท าข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ ต่อสาธารณชนภายนอก และจัดท าสรุป รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะฯ ได้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในการด าเนินงานมีการวางแผน การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และ
การปรับปรุงผลการประเมินอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-1-3)  

 นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะฯ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ นอกจากจะจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย
ส าหรับบุคลากรภายในคณะฯ แล้ว ยังมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต โดยใช้เงินประมาณของ
คณะฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยหรือบริ การ
วิชาการจากผลงานนิสิตของคณะฯ หรือองค์ความรู้จากท้องถิ่น (4.1 -4) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงาน
วิศวกรรมและปัญหาพิเศษของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (4.1-1-5)  

2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  คณะฯ มีการบูรณา
การกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 - คณะฯ มีการก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทท าโครงการวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยของอาจารย์ ได้แก่ โครงการวิจัยโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหารระยะที่ 1 ของ
อาจารย์ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ (4.1-2-1) 

 - คณะฯ มีการส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยการออกแบบและสร้างชุดทดลอง เรื่อง กฎการเย็นตัวของนิว
ตัน ของอาจารย์สมควร โพธารินทร์ (4.1-2-2) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
04825112 หลักฟิสิกส์ ภาคปฏิบัติการ (4.1-2-3) และ โครงการวิจัยการออกแบบและสร้างชุดทดลอง เรื่อง วงจร
เรียงกระแส ของอาจารย์สมควร โพธารินทร์ (4.1-2-4) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา 04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ (4.1-2-5)   

3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ดังนี้ 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแลอาจารย์ ได้แก่ การชี้แจงและพูดคุยเรื่องภาระหน้าที่ของอาจารย์

และภารกิจหลัก 4 ด้านของวิทยาเขตฯ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุง



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - 149 - 

ศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมการประชุมอาจารย์ของสาขาวิชา (4.1-3-1) และการก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจน ซึ่ง

อาจารย์ทุกท่านจะต้องปฏิบัติและจัดส่งภาระงานแก่คณะฯ ทุกภาคการศึกษา (4.1-3-2) 

3.2 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล  

ได้แก่ กิจกรรม KM ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 

2555 (4.1-3-3) และ กิจกรรม KM ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาค

ปลาย ปีการศึกษา 2555 (4.1-3-4) 

3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์ ได้แก่ กิจกรรม KM 

ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2555 (4.1 -3-3) และ 

กิจกรรม KM ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

(4.1-3-4) และการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ฝ่าย

วิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-3-5)  

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย ได้แก่ การยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ในโครงการเชิดชูเกียรติ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2555 (4.1-3-6) ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานของคณะในรอบปี 

2555 โดยมีพิธีประกาศรางวัลพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (4.1-3-7)  

4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณ
ของคณะฯ เพื่อเป็นทุนวิจัยแก่บุคลากรภายในคณะฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่สามารถแสวงหา
ทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอรับ
ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกฯ ในโอกาสต่อไป ได้แก่ โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (4.1 -4-1) และ
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในคณะฯ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ที่อาจารย์สามารถเข้าดูได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว เพ่ือเอ้ืออ านวยการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะฯ เพ่ือสร้างชื่อเสียงทางวิชาการแก่คณะฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนวิจัยต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของ
คณะฯ (4.1-4-2) และเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1-4-3) รวมทั้งผ่าน e-mail address ของบุคลากรภายในคณะฯ (4.1-4-4) 

5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ  
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย 
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- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยฯ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำร
จัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) 

- มีคณะกรรมกำรให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัย 
 คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยการจัดการทรัพยากรและหรือ

จัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้ 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประกอบไปด้วย งบประมาณของคณะฯ เพ่ือเป็นทุนวิจัยแก่บุคลากร

ภายในคณะฯ ได้แก่  

1) โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (4.1-4-1)  

2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพทางวิจัยแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (4.1-5-1)  

5.2 แม้คณะฯ จะยังไม่มีห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็น

จุดเน้นของคณะฯ หำกแต่คณะฯ ยังมีห้องพักอาจารย์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์

ส านักงานต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอส าหรับอาจารย์ทุกท่าน เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนและการวิจัย 

รวมทั้งมีระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยภายในห้องพักที่ได้มาตรฐาน (4.1 -5-2) และนอกจากนี้ คณะฯ ยังมี

ห้องพักรวมหรือห้องสันทนาการที่เรียกว่า “ห้องคอมมอน (Common Room)” เพ่ือผ่อนคลายความเครียด พบปะ

สังสรรค์กันระหว่างบุคลากร มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ไว้คอยบริการและอ านวยความสะดวก โดย

อาจารย์และบุคลากรทุกท่านสามารถใช้ห้องนี้เพ่ือความบันเทิงและสร้างงานวิชาการได้ นอกจากนี้ ภายในห้องคอม

มอนยังมีหนังสือและต าราทั้งในและต่างประเทศไว้คอยบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกและไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการ

วิจัยของอาจารย์และสร้างผลงานวิชาการต่างๆ ได้อีกด้วย (4.1-5-3) ทั้งนี้ บุคลากรสามารถ access เข้าไปในระบบ

เครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้จากคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะฯ และวิทยาเขตฯ 

เพ่ือสามารถเข้าใช้งานของหน่วยงานอ่ืนได้ โดยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอมมอน (Common Room)” หรือ

ห้องพักอาจารย์ของตนเองได้ เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานวิจัยของอาจารย์ 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ประกอบไปด้วยหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอทั้งภายในห้องคอมมอนของคณะฯ เอง (4.1-5-3) และภายในห้องสมุดกลางของวิทยา

เขตฯ (4.1-5-4)  

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 
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1)  ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่ การ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนวิจัยต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  (4.1-4-2) และเว็บไซต์ของ

คณะฯ (4.1-4-3) รวมทั้งผ่าน e-mail address ของบุคลากรภายในคณะฯ (4.1-4-4) 

2)  ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมาของบุคลากรภายใน

คณะ ได้แก่ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-4-2) และเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1-4-3) 

3)  ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของคณะในการเผยแพร่ผลงาน ได้แก่ การเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-4-2) และเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1-4-3) 

4)  ข้อมูลด้านระบบและกลไกของคณะในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การ

เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  (4.1-5-5) โดยมีอาจารย์ประภากรณ์ แสง

วิจิตร เป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์พ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับการด าเนินการขอจดสิทธิบัตร และแนะน าวิธีการ/ขั้นตอนต่างๆ ใน

การด าเนินการดังกล่าว 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของคณะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.1-5-5) 

6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น คณะ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก

ประเด็น โดยคณะฯ จัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของ

อาจารย์ ได้แก่ การประเมินผลการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ ในด้านต่างๆ 8 ด้าน ดังนี้ (4.1-6-1)  

 - การสนับสนุนงบประมาณของคณะฯ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 - การสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัย 

 - การสนับสนุนห้องสมุด หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 

 - การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก หรือการรักษาความปลอดภัยในงานวิจัย 

 - การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย 

 - การมีบทบาทในการด าเนินงานให้บริการวิชาการของคณะมีความคล่องตัว 

 - การมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ 

 - ความสามารถความตั้งใจทุ่มเทในการท างานและบริหารงานด้านการบริการวิชาการให้ประสบผลส าเร็จ 
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7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะ 
คณะฯ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะฯ โดยคณะฯ 
น าผลการประเมินผลการด าเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ซึ่งมีการประเมินในส่วนของงานวิจัยรวมอยู่ด้วยในรอบปี
ที่ผ่านมา ไปจัดท าแผนการปรับปรุง โดยก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าเพ่ือการปรับปรุง ก าหนดงบประมาณที่ต้องใช้หาก
จ าเป็น ก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ตามที่ก าหนด ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 (4.1-7-1) และในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันอังคารที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ.2555 (4.1-7-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 5 7 ข้อ บรรลุ 7 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 5 7 ข้อ บรรลุ 7 

หมำยเหตุ :  

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

4.1-1-1 แผนการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1-1-3 แผนการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-1-4 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยหรือบริการวิชาการจากผลงานนิสิตของคณะฯ หรือองค์ความรู้จาก

ท้องถิ่น  
4.1-1-5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานวิศวกรรมและปัญหาพิเศษของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ 
4.1-2-1 โครงการวิจัยโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหารระยะที่ 1 ของอาจารย์

ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์  
4.1-2-2 โครงการวิจัยการออกแบบและสร้างชุดทดลอง เรื่อง กฎการเย็นตัวของนิวตัน ของอาจารย์

สมควร โพธารินทร์ 
4.1-2-3 ประมวลการสอนรายวิชา 04825112 หลักฟิสิกส์ ภาคปฏิบัติการ 
4.1-2-4 โครงการวิจัยการออกแบบและสร้างชุดทดลอง เรื่อง วงจรเรียงกระแส ของอาจารย์สมควร 

โพธารินทร์ 
4.1-2-5 ประมวลการสอนรายวิชา 04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ 
4.1-3-1 กิจกรรมการประชุมอาจารย์ของสาขาวิชา  
4.1-3-2 ภาระงานของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
4.1-3-3 กิจกรรม KM ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาค

ต้น ปีการศึกษา 2555 
4.1-3-4 กิจกรรม KM ในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาค

ปลาย ปีการศึกษา 2555 
4.1-3-5 การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 
4.1-3-6 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1-3-7 โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 

2556 
4.1-4-1 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
4.1-4-2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิจัยต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1-4-3 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิจัยต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1-4-4 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิจัยต่างๆ ผ่าน e-mail address ของบุคลากรภายในคณะ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1-5-1 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิจัยแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-5-2 ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1-5-3 ห้องคอมมอน (Common Room) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1-5-4 ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4.1-5-5 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1-6-1 - การประเมินผลการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ รอบปีการศึกษา 2555 

- แบบประเมินผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2555 
4.1-7-1 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2555 (4.1-7-1)  
4.1-7-2 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันอังคารที่ 20 

พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นิสิต วงการ
วิชาการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ถือ
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะฯ มีการจัดระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวบรวม
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ า (นับรวมลาศึกษาต่อ) จ านวนทั้งสิ้น 92.5 คน และมีจ านวนอาจารย์ประจ า (เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) จ านวนทั้งสิ้น 70.5 คน และมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ  คณะฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดย
คณะมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ในประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ 
การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณส าหรับบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยหรือ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์ต่างๆ ได้แก่ งบเดินทางไปราชการเพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ รอบปีการศึกษา 
2555 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
เพ่ือเปิดโอกาสรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนได้รับการแนะน าขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
การส่งเสริมให้มีโอกาสไปท างานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน าภายนอกคณะฯ และนอก
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือในอนาคตจักได้มีโอกาสได้รับทุนอุดหนุนวิจัยร่วมกับทีมวิจัยและ
นักวิจัยอาวุโส ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าเพ่ือมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะฯ ต่อไป (4.2-1-1) โดยคณะฯ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนก าหนดหน่วยงานบุคคลหรือบุคคลที่รับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2.1 -2) 
มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายใน
คณะฯ เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่วางนโยบายงานวิจัยและ
บริการวิชาการตามแผนงานและแผนของคณะฯ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ รวบรวมผลงานวิจัยและจัดท าข้อมูลเพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ ต่อสาธารณชนภายนอก และจัดท าสรุป รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
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สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในการด าเนินงานมีการวางแผน การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงผลการ
ประเมินอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคณะฯ ต่อไป 

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด คณะฯ มีระบบและกลไกการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยคณะฯ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์แล ะ
วิศวกรรมศาสตร์ (4.2-1-2) ให้เป็นผู้รวบรวม และติดตามผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพ่ือน า
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (4.2-2-1) และเว็บไซต์ของคณะฯ อาทิ
เช่น โครงการวิจัยการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรเชิงบูรณาการ บริเวณลุ่มน้ าสงครามด้วยระบบ
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (โครงการวิจัย IRRC) (4.2-2-2) 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ 2 สู่
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยคณะฯ มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากข้อ 2 มาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก ได้แก่ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของ
คณะฯ (4.2-3-1) และเว็บไซต์ของคณะฯ อาทิเช่น โครงการวิจัยการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรเชิง
บูรณาการ บริเวณลุ่มน้ าสงครามด้วยระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (โครงการวิจัย IRRC) (4.2-3-2) รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ผ่านทางเว็บไซต์ศิษย์เก่าของคณะฯ 
(4.2-3-3) และผ่านทาง facebook ของคณะฯ (4.2-3-4) 

4. มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริง
จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน คณะฯ มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน โดยคณะฯ มีการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้ 

1) โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมถนนเลียบหนองหารระยะที่ 1 ของอาจารย์ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ 

(4.2-4-1) ได้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย จัดท าเป็นวิดิทัศน์แสดงรูปแบบการจัดท าเส้นทางถนนเลียบหนองหาร 

โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร (4.2-4-2) 

2) โครงการวิจัยการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน Pheretima peguana (Organic Waste 
Management with Earthworm Pheretima peguana) ของอาจารย์สันติ โถหินัง (4.2-4-3) ได้น าไปใช้ประโยชน์
ในด้านการจัดการจัดการขยะอินทรีย์ของชุมชนในจังหวัดสกลนคร ดังเอกสารการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ
ขยะอินทรีย์ของชุมชนในจังหวัดสกลนคร (4.2-4-4)  

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  
และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด คณะฯ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
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สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยคณะฯ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนด้านระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ภายในคณะฯ รวมทั้งยังส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการของคณะฯ (4.2-5-1) โดยมีอาจารย์ประภากรณ์ แสงวิจิตร เป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์พ่ีเลี้ยง
เกี่ยวกับการด าเนินการขอจดสิทธิบัตร และแนะน าวิธีการ/ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการดังกล่าว 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 6 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5 5 4 6 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.2-1-1 การเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 

2555 
4.2-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.2-2-1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิจัยต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.2-2-2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิจัยต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
(โครงการวิจัย IRRC) 

4.2-3-1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิจัยต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

4.2-3-2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิจัยต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.2-3-3 เว็บไซต์ศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
4.2-3-4 facebook ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.2-4-1 โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมถนนเลียบหนองหารระยะที่ 1 ของอาจารย์ต่อศักดิ์ ประเสริฐ

สังข์  
4.2-4-2 เอกสารน าไปใช้ประโยชน์โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมถนนเลียบหนองหารระยะที่ 1 ของ

อาจารย์ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ 
4.2-4-3 โครงการวิจัยการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน Pheretima peguana (Organic Waste 

Management with Earthworm Pheretima peguana) ของอาจารย์สันติ โถหินัง 
4.2-4-4 เอกสารการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการขยะอินทรีย์ของชุมชนในจังหวัดสกลนคร 
4.2-5-1 การเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  180,000 บาท/คน (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน 1,293,420 
บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จากภายนอก 8,125,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเงินทุนวิจัยทั้งหมด 9,418,420 บำท (เก้ำล้ำนสี่แสนหนึ่งหม่ืนแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบำท
ถ้วน) ดังเอกสารสรุปจ านวนโครงการวิจัยบุคลากรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  (4.3-
1) โดยรอบปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 70.5 
คน ลาศึกษาต่อ 22 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 92.5 คน (4.3-2) 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
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   =  133,594.61   บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000

133,594.61
   =   3.71 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์ประเมิน

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

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

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

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 2,584,840 55,587.96 3,649,100 62,915.52    9,418,420 133,594.61   3.71 180,000 ไม่บรรล ุ 180,000 

46.50 58 70.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ   

    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 2,584,840 55,587.96 3,649,100 62,915.52    9,418,420 133,594.61   3.71 180,000 ไม่บรรล ุ 180,000 

46.50 58 70.5 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.3-1 สรุปจ านวนโครงการวิจัยบุคลากรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
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4.3-2 สรุปจ านวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2555 
 
 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 3 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

27 27 6.75 17 4.25 23 5.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

2 2 1 1 0.5 2 1 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0 0 0 1 0.75 1 0.75 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

2 2 2 2 2 3 3 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 
 

0 0 0 0 0 0 0 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

0 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 31 9.75 21 7.50 29 10.50 
11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 68.5 80 92.5 
12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
31 21 29 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20
14.23

 = 3.56 5
20
9.4

 = 2.34 5
20
11.35

 = 2.84 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 7 22.58 7.50 9.40 10.50 11.67 3.56 2.34 2.92 ร้อยละ 3 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 3 

31 80 92.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 7 22.58 7.50 9.40 10.50 11.67 3.56 2.34 2.92 ร้อยละ 3 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 3 

31 80 92.5 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5-1 สรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2555 
5-2 สรุปจ านวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 2.5 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน ์ 8 3 2 
 - เชิงสาธารณะ    
 - เชิงพาณชิย ์    
 - ทางอ้อมของงานสรา้งสรรค ์    
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 0 0 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้

ประโยชน ์
8 3 2 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่
ศึกษาต่อ) 

68.5 80 92.5 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 11.68 3.75 2.16 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 5

20
11.68

 = 2.92 5
20
3.75

 = 0.94 5
20
2.16

 = 0.54 

หมำยเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 
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เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 8 11.68 3 3.75 2 2.16 2.92 0.94 0.54 ร้อยละ 

2.5 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

2.5 68.5 80 92.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 8 11.68 3 3.75 2 2.16 2.92 0.94 0.54 ร้อยละ 

2.5 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

2.5 68.5 80 92.5 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6-1 สรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ปี พ.ศ.2555 
6-2 สรุปจ านวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 1.0   

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

 ผลกำรด ำเนินงำน 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบัชาต ิ

0.25 0 0 6 1.5 2 0.5 

2 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 0 0 0 0 0 0 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก์าร
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 1 1 0 0 1 1 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับ
รองคุณภาพ 

1 1 6 1.5 3 1.5 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

68.5 80 92.5 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
10
1.45

 = 0.725  5
10
1.88

 = 0.94 5
10
1.62

 = 0.81 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 1 1.45 1.5 1.45 1.5 1.88 0.725 0.94 0.81 ร้อยละ 

1.0 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

1.0 68.5 80 92.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 1 1.45 1.5 1.45 1.5 1.88 0.725 0.94 0.81 ร้อยละ 

1.0 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

1.0 68.5 80 92.5 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7-1 สรุปผลงานวิชาการที่ได้รับการรบัรองคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2555 

7-2 สรุปจ านวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2555 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยคณะฯ มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะฯ และได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ โดยยึดถือหลักการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยคณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ และ
ได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งสามารถน าความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการด าเนินงานวิจัยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งความพร้อม
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างความร่วมมืออันดีกับหน่วยงานภายนอก และบุคลากรภายในคณะฯ เองก็มี
ความพร้อมในการติดต่อประสานงานและสร้างความร่วมมืออันดีในการให้บริการวิชาการ โดยมีเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกทั้งในท้องถิ่น ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.69  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.69 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 
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ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมำยเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม              3.69 3.69   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 0 0 2.00 4.65 2.00 4.65 0.78 0.78   

43.00 43.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     3 3      

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     2 2      
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจิัย 
เรื่อง     2 2 

   
  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง     43 43 
   

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 0 5 5 5 5.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
แต่ไม่น า
คะแนนมา
ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยูด่ีของ
ชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  
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รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมำยเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะฯ ดังนั้น คณะฯ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการด าเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ โดยยึดถือหลักการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบดังกล่าว ซึ่งให้บริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้ง
สามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีจ านวน
อาจารย์ประจ า (นับรวมลาศึกษาต่อ) จ านวนทั้งสิ้น 92.5 คน และมีจ านวนอาจารย์ประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
จ านวนทั้งสิ้น 70.5 คน และมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด โดยคณะฯ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ
พันธกิจของคณะฯ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์รวมทั้งบุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้าน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและสนับสนุนอาจารย์ด าเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย (5.1-1-1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมตามความรู้ความสามารถ 
ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เป็นกรรมการ 
และมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่วางนโยบายงานวิจัยและบริการวิชาการตาม
แผนงานและแผนของคณะฯ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (5.1-1-2)  
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2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน  คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยคณะฯ มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจ าด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์และ
บุคลากร ได้แก่ การก าหนดให้นิสิตน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่ 
โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 โดยอาจารย์นิธิรัชต์ สงวนเดือน (5.1-2-1) 
และ โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 โดยอาจารย์นิธิรัชต์ สงวนเดือน (5.1-
2-2) ซึ่งมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนทางด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย ในรายวิชาเคมีของน้ า
และน้ าเสีย (5.1-2-3) 

3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยคณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุก
ระดับ ทั้งยังน าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวิจัย ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 โดยอาจารย์นิธิ
รัชต์ สงวนเดือน (5.1-2-1) และโครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 โดย
อาจารย์นิธิรัชต์ สงวนเดือน (5.1-2-2) ซึ่งมีการบูรณาการเข้ากับการวิจัยในลักษณะการออกแบบ การส ารวจ การ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า ในโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหารระยะที่ 1 โดยอาจารย์ต่อศักดิ์ 
ประเสริฐสังข์ (5.1-3-1) 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยคณะฯ มีการจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการและนิสิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการด าเนินงานเป้าหมายของคณะฯ ความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะฯ ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 โดยอาจารย์นิธิรัชต์ สงวนเดือน (5.1-2-1)  และ โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรม
โยธาและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 โดยอาจารย์นิธิรัชต์ สงวนเดือน (5.1-2-2) โดยเป็นการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีของน้ าและน้ าเสีย ของอาจารย์
ศมณพร สุทธิบาก (5.1-4-1) และบูรณาการร่วมกับการวิจัยในโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนอง
หารระยะที่ 1 โดยอาจารย์ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ (5.1-3-1) ดังเอกสารการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย (5.1-4-2) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5 5 4 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5 5 4 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.1-1-1 ระเบียบการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

5.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-2-1 โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 โดยอาจารย์นิธิรัชต์ 

สงวนเดือน 
5.1-2-2 โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 โดยอาจารย์นิธิรัชต์ 

สงวนเดือน 
5.1-2-3 รายวิชาเคมีของน้ าและน้ าเสีย 
5.1-3-1 โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหารระยะที่ 1 โดยอาจารย์ต่อศักดิ์ 

ประเสริฐสังข์ 
5.1-4-1 การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนในรายวิชาเคมีของน้ าและน้ าเสีย ของอาจารย์ศมณพร สุทธิบาก 
5.1-4-2 เอกสารการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

วิจัย (โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหารระยะที่ 1) 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคม ได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของ
คณะฯ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และ ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ า (นับรวมลาศึกษาต่อ) จ านวนทั้งสิ้น 90 คน และมีจ านวนอาจารย์ประจ า (เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) จ านวนทั้งสิ้น 68 คน และมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อ
ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะฯ 
โดยคณะฯ มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของ
คณะฯ ได้แก่ การส ารวจความต้องการเพ่ือการด าเนินงานโครงการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร 
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โดยอาจารย์นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา (5.2-1-1) ดังเอกสารสรุปผลการหารือร่วมกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสกลนคร เพ่ือ
การด าเนินงานโครงการ (เอกสาร 5.2-1-2)  

2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  หรือ
ภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดยคณะฯ มีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการมาร่วมมือร่วมพลัง 
(Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการน าผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้มีช่องทางใน
การสื่อสาร ท าความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน จ านวน 8 
หน่วยงาน ดังนี้ 

1) ความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 (จังหวัดสกลนคร) โดยการจัดท า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 (5.2-2-1) และในปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้

ด าเนินงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ได้ด าเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสัญจร โดยอาจารย์นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา (5.2-2-2) 

2) ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในปี             

พ.ศ.2556 (5.2-2-3) และในปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 

ได้ด าเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร โดยอาจารย์นารีรัตน์  กิติศรีปัญญา (5.2-2-2) 

3) ความร่วมมือกับชุมชนอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพ่ือการด าเนินงานโครงการค่ายนักสืบชุมชน

และนักรบสิ่งแวดล้อม Public Health Camp ครั้งที่ 3 โดยอาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม (5.2-2-4)  

4) ความร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือด าเนินงาน

โครงการค่ายวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน โดยอาจารย์เศรษฐกร กาเมือง (5.2-2-5) 

5) ความร่วมมือกับชุมชนวัดถ้ าพระเวส ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพ่ือด าเนินงาน

โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ศมณพร สุทธิบาก 

(5.2-2-6)  

6) ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร เพ่ือด าเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างถังเก็บน้ า

เฟอร์โรซีเมนต์เพ่ือการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจน์วงค์ กรีพละ (5.2-2-7)  

7) ความร่วมมือกับจังหวัดสกลนคร โดยเป็นวิทยากรร่วมในโครงการประชุมวิชาการท้องถิ่นอีสานน่าอยู่ 

ครั้งที่ 4 “เครือข่ายอีสานสุขภาพดี สู่วิถีความพอเพียง” (5.2-2-8) ดังหนังสือเชิญเป็นวิทยากรของโครงการ (5.2-2-9)  
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8) ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างทีมงานสู่การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือพหุ
ภาคีสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (LA 21) (5.2-2-10) 

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 
1) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง

วิชาการต่อสังคม โดยคณะฯ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่า
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนิสิต อาจารย์และ
บุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะน าให้
ผู้รับบริการและประชาชน ได้แก่ แบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการการ
ให้บริการทางวิชาการ ได้แก่ แบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร โดยอาจารย์นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา (5.2-3-1) 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ โดยคณะฯ มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการ
ให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการก ากับคุณภาพของ
การให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ได้แก่ การ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยการด าเนินการปรับ
อัตราค่าบริการทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และขอบเขตการให้บริการทางวิชาการ  เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนิน
ต่อไปได้ในอนาคต ได้แก่ โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร โดยอาจารย์นารีรัตน์ กิติศรี
ปัญญา (5.2-4-1) 

5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในคณะและ
เผยแพร่สู่สำธำรณชน 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยคณะฯ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 

1) การเผยแพร่ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการการให้บริการวิชาการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ 

(5.2-5-1) 

2) การเผยแพร่ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการการให้บริการวิชาการต่างๆ ผ่านทาง Facebook 

คณะฯ (5.2-5-2) 
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3) สรุปผลการด าเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร โดยอาจารย์นารีรัตน์ กิ

ติศรีปัญญา (5.2-5-3) ได้น าเข้าเป็นวาระเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการบริการทางวิชาการใน

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2555 (5.2-5-4) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-1-1 การส ารวจความต้องการเพ่ือการด าเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัญจร โดยอาจารย์นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา  
5.2-1-2 เอกสารสรุปผลการหารือร่วมกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสกลนคร เพ่ือการด าเนินงานโครงการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร โดยอาจารย์นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา 
5.2-2-1 ความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 (จังหวัดสกลนคร) โดยการจัดท า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554  
5.2-2-2 โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร โดยอาจารย์นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา 
5.2-2-3 ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน

ปี พ.ศ.2556 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-2-4 โครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม Public Health Camp ครั้งที่ 3 โดยอาจารย์

จักรกฤษณ์ พลราชม 
5.2-2-5 โครงการค่ายวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน โดยอาจารย์เศรษฐกร กาเมือง 
5.2-2-6 โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  โดย

อาจารย์ศมณพร สุทธิบาก 
5.2-2-7 ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร เพ่ือด าเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างถังเก็บ

น้ าเฟอร์โรซีเมนต์เพ่ือการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ของอาจารย์วัจน์วงค์ กรีพละ 
5.2-2-8 ความร่วมมือกับจังหวัดสกลนคร โดยเป็นวิทยากรร่วมในโครงการประชุมวิชาการท้องถิ่นอีสานน่า

อยู่ ครั้งที่ 4 “เครือข่ายอีสานสุขภาพดี สู่วิถีความพอเพียง” 
5.2-2-9 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรโครงการประชุมวิชาการท้องถิ่นอีสานน่าอยู่ ครั้งที่ 4 “เครือข่ายอีสาน

สุขภาพดี สู่วิถีความพอเพียง”   
5.2-2-10 ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ใน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างทีมงานสู่การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (LA 21) 

5.2-3-1 แบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร โดยอาจารย์นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา 

5.2-4-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร  โดย
อาจารย์นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา   

5.2-5-1 การเผยแพร่ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการการให้บริการวิชาการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์
คณะฯ  

5.2-5-2 การเผยแพร่ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการการให้บริการวิชาการต่างๆ ผ่านทาง 
Facebook คณะฯ 

5.2-5-3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร โดยอาจารย์นารี
รัตน์ กิติศรีปัญญา 

5.2-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ.2555 
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 60 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอน 

3 19 3 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 0 3 2 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
5 3 2 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 16 35 43 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
31.25 8.57 4.65 

6 คะแนนที่ได้ 5
30

31.25
  = 

5.21 

5
30
8.57

  = 

1.43 

5
30
4.65

  = 

0.78 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 5 31.25 3 8.57 2 4.65 5.21 1.43 0.78 ร้อยละ 
60 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 60 
16 35 43 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 5 31.25 3 8.57 2 4.65 5.21 1.43 0.78 ร้อยละ 
60 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 60 
16 35 43 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8-1 สรุปโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา2555 
8-2 สรุปจ านวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งต่อชุมชน โดยมีการด าเนินงานทั้งในระดับสาขาวิชา ส่วนงานต่างๆ และระดับคณะ โดยได้มอบหมายให้



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - 177 - 

งานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการว างแผนเพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในหลาย
ประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ โครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบ
สิ่งแวดล้อม Public Health Camp ครั้งที่ 3 โดยอาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม ดังนี้ 

1) Plan : อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วางแผนการด าเนินงานโครงการ โดยเป็น
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการอนามัยชุมชน (Community Health Process) เป็นการบูรณาการทั้งงาน
ทางด้านอนามัยชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ซึ่งอาจารย์ในสาขาวิชาฯ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่อ าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นพี่เลี้ยงให้แก่นิสิตในการด าเนินงาน (9-1)     

2) Do : อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับประชาชน และชุมชนในเขตอ าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด าเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมร่วมกับประชาชนและชุมชน ณ พ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือให้นิสิตได้
เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชน วิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรอบด้าน เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนิสิตได้หาประสบการณ์จาก
การฝึกปฏิบัติจริง ทั้งทางด้านอนามัยชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความ
รับผิดชอบ ตลอดจนได้น าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือจักได้เป็นบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขที่ดีในอนาคตต่อไป (9-1)     

3) Check : คณะท างานโครงการ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ทั้งในส่วนของ
การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ แล้ว
น ามาจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม Public Health 
Camp ครั้งที ่3 ต่อไป (9-2)     

4) Act : คณะได้มีการน าข้อมูลรายงานสรุปผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป โดย
น าเข้าเป็นวาระเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการบริการทางวิชาการในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (9-3) และกิจกรรม Home 
Room ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการบริการทางวิชาการ 
(9-4)  

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินงานโครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม 

Public Health Camp ครั้งที่ 3 โดยอาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม ณ ชุมชนในเขตอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
โดยบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้ก าหนดเอาไว้ ทั้งในส่วนของการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (9-2) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินงานโครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม 

Public Health Camp ครั้งที่ 3 โดยอาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม ณ ชุมชนในเขตอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
โดยจากผลของการด าเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมร่วมกับประชาชนและชุมชน ณ พ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้
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ถึงวิถีชีวิตของชุมชน วิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรอบด้าน เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนิสิตได้หาประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ
จริง ทั้งทางด้านอนามัยชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ 
ตลอดจนได้น าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้ชุมชนฯ มีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้
และด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง (9-2) 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องหรือย่ังยืน 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินงานโครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม Public 
Health Camp ครั้งที่ 3 โดยอาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม ณ ชุมชนในเขตอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดย
โครงการฯ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าความรู้ในเรื่องสุขภาพ
และอนามัย เพ่ือจักสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกสุขลักษณะ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนฯ และ
สามารถสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือ
ยั่งยืนต่อไป (9-2) 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินงานโครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม 

Public Health Camp ครั้งที่ 3 โดยอาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม ณ ชุมชนในเขตอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
โดยจากผลของการด าเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมร่วมกับประชาชนและชุมชน ณ พ้ืนที่ดังกล่าว ประชาชนในชุมชน
เขตอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีความรู้ในเรื่องสุขภาพและอนามัยที่ถูกต้อง และสามารถด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกสุขลักษณะต่อไป (9-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

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 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - 179 - 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9-1 โครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม Public Health Camp ครั้งที่ 3 โดย

อาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม 

 

9-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม Public 

Health Camp ครั้งที่ 3 

9-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2556 

9-4 กิจกรรม Home Room ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและ

เผยแพร่ประสบการณ์ในการบริการทางวิชาการ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน  
ประเด็นด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  .... ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ..................................................................................................................................................................   
2. ............................................................................................................................. .....................................  
3. ............................................................................................................................. .....................................  
4. ......................................................... .........................................................................................................  
5. ............................................................................................................................. ..................................... 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1          

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1          
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

18.1-1-1  
18.1-2-1  
18.1-3-1  
18.1-4-1  
18.1-5-1  

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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ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยนอกสถำบัน  
ประเด็นเพื่อควำมกินดีอยู่ดีของชำติ (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  .... ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ............................................................................................................................. .....................................  
2. ............................................................................................................................. .....................................  
3. ........................................................................... .......................................................................................  
4. ............................................................................................................................. .....................................  
5. ................................................................................................................................ .................................. 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2          

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

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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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2          
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

18.2-1-1  
18.2-2-1  
18.2-3-1  
18.2-4-1  
18.2-5-1  

 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะฯ มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมำก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม             4.67 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 6 5 5 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 4 4 4.00 4.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด                    
คณะฯ มีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ โดยได้วางแนวนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอีกทั้งมีการจัดท าแผนงบประมาณโครงการที่มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีแผน
และนโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินการตามภารกิจเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงต าม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 (6.1-1-1) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 ( 6.1-1-2) มีกลไกน างานศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการปฏิบัติงาน ( 6.1-1-3)  ทั้งนี้คณะได้จัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

http://202.28.32.233/panya/sar_other/sar2552/sar2552pdf/มาตราฐานที่%206/ตัวชี้วัดที่%206.1/6.1.1.pdf
http://202.28.32.233/panya/sar_other/sar2552/sar2552pdf/มาตราฐานที่%206/ตัวชี้วัดที่%206.1/6.1.1.pdf
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วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอแม้การจัดสรรงบประมาณหรือกิจกรรมบางอย่างอาจมิได้เป็นไปตามแผนงาน บุคลากร
ของคณะก็มีวัฒนธรรมความเสียสละ รู้จักแบ่งปันเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้สืบทอด คงอยู่ต่อไป  

2.  มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะฯ ได้สนับสนุนให้มีการน าศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต คือ มีการ

จัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน 

หรือบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยคณะฯและที่จัดโดยวิทยาเขต

ฯ ได้แก่ โครงการธนาคารขยะ บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม

ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมด้านอื่นๆอีก อาทิเช่น  

-     วัฒนธรรมการไหว้ การเคารพผู้ที่มีอาวุโส ความมีน้ าใจนักกีฬา ความเสียสละ ของกิจกรรมรับน้องร้อง
เพลง เชียร์  ในโครงการต้อนรับน้อง และร้องเพลงมหาวิทยาลัย (6.1-2-1) 

-    วัฒนธรรมแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ในกิจกรรมพิธีไหว้ครู และพิธีรดน้ าด าหัวเนื่องในวันสงกรานต์  
(6.1-2-2) 

-    วัฒนธรรมความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ในโครงการโครงการค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน 
(6.1-2-3) โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณต่อสังคม-ค่ายโยธาอาสาเพื่อน้องครั้งที่ 1 (6.1-2-4) 

-    วัฒนธรรมความมีน้ าใจ ความสามัคคี ได้แก่ โครงการ ดงตาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (6.1-2-5)   โครงการสาน
สัมพันธ์ไอที (6.1-2-6)  

-    วัฒนธรรมความรักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษ์องค์กร ในโครงการ ขยะสร้างโลกสวย            
(6.1-2-7) โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่คณะ วว. (6.1-2-8) เพ่ือให้นิสิตได้มีการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีจากรุ่นสู่รุ่น อันได้แก่ วัฒนธรรมการไหว้ วัฒนธรรมกิริยามารยาทไทย และวัฒนธรรมการแต่ง
กาย (6.1-2-9) เป็นต้น   

-   วัฒนธรรมสืบสานประเพณีและการสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาในด้านการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม 
ในโครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส โดยนิสิตได้น าความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เพ่ือออกแบบกุฎิ
พระสงฆ์วัดถ้ าพระเวสและจัดท าผ้าป่าขยะ (6.1-2-10) เพ่ือน ารายได้สมทบทุนสร้างกุฎิพระสงฆ์ (6.1-2-11)  

-   วัฒนธรรมการท าบุญตักบาตร และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลาย         
ในโครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือนที่คณะฯเป็นเจ้าภาพ (6.1-2-12) 

-    การบรรยายด้านคุณธรรมและข้อควรปฏิบัติเพ่ือช่วยให้ประสบความส าเร็จในการศึกษา ในกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (6.1-2-13) 

3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน คณะฯ ได้ท า
การเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ เว็บไซต์วิทยาเขตฯและสถานที่ต่างๆดังนี้   
อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคาร 7) และประสานกับฝ่ายกิจการนิสิตของวิทยาเขตฯ 
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เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดร่วมกับทางจังหวัดสกลนคร เช่น ประเพณีการแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งเรือยาว  และมีกิจกรรมต่างๆที่
เผยแพร่ให้ชุมชนในจังหวัดสกลนครทราบและมีส่วนร่วม เช่น ประเพณีสงกรานต์              วันขึ้นปีใหม่ ที่โฮมเพจเว็บไซต์
ของคณะและวิทยาเขตฯ (6.1-3-1) จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ (6.1-3-2) 
Facebook ของนิสิตและคณาจารย์ของคณะ (6.1-3-3) 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต คณะฯ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตโดยการประเมินผลส าเร็จของโครงการการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ
(6.1-4-1) มีการผลการประเมินการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอยหลังจากที่ได้ด าเนินการโครงการเสร็จสิ้น
(6.1-4-2)  

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต คณะฯ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยด าเนินการโครงการต่างๆ ตามกระบวนการ 
PDCA ดังนั้น กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะฯจัดโดยการบูรณาการเข้ากับโครงการต่างๆ  จึงถูก
ด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย โดยผลการด าเนินกิจกรรมจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบูร
ณาการกิจกรรมการปรับปรุงงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้าสู่โครงการต่างๆ ต่อไป (6.1-5-1) 

6. มีกำรก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติ 

  - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 6 ข้อ ไมบ่รรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ :   
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-1 เอกสารนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ 2551-2554  
6.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
6.1-1-3 เกณฑ์การพิจาณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6.1-1-4 มีแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆเพ่ือสนับสนุนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1-2-1 โครงการต้อนรับน้องและร้องเพลงมหาวิทยาลัย และเอกสารภาพข่าวกิจกรรมของคณะ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาเขตฯ  
6.1-2-2 ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู  http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php/2011-07-13-

03-44-27/107----30--2554 
6.1-2-3 โครงการค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน  
6.1-2-4 โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือจิตสาธารณต่อสังคม-ค่ายโยธาอาสาเพ่ือน้องครั้งที่1  
6.1-2-5 โครงการดงตาลสัมพันธ์ 
6.1-2-6  โครงการสานสัมพันธ์ไอที  
6.1-2-7 โครงการ ขยะสร้างโลกสวย 
6.1-2-8 โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่คณะ วว. 
6.1-2-9 กิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าเดือน ดูได้จากเอกสารภาพข่าวกิจกรรมของคณะ 
6.1-2-10 โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส 
6.1-2-11 โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส 
6.1-2-12 ภาพข่าวกิจกรรมโฮมเพจของคณะและวิทยาเขตฯ 
6.1-2-12 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2555 
6.1-3-1 โฮมเพจของคณะและวิทยาเขตฯ 
6.1-3-2 จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ   
6.1-3-3 Facebook ของนิสิตและคณาจารย์ของคณะ 
6.1-4-1 โครงการนักสืบชุมชนกับนักรบสิ่งแวดล้อม Public Health Camp ครั้งที่   
6.1-4-2 โครงการบูรณะสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดถ้ าพระเวส 
6.1-4-3 โครงการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ 
6.1-4-4 ผลการประเมินการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย 
6.1-5-1 แบบสรุปโครงการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ 

http://202.28.25.184/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NW0RD8WR
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ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรม
ที่จ าเป็นต้องปลูกฝังจิตใจที่ดีงามรวมทั้งพัฒนาสิ่งที่ควรและดีงาม โดยก าหนดไว้ในทั้งแผนการด าเนินงานคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ปี 2555 ทั้งในระดับคณะและระดับสาขาวิชา ซึ่งอยู่ภายใต้กระบวนการเรียนรู้และ
เติบโตขององค์กร และเป็นแนวทางในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวคือ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ได้กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตของคณะฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และสอดแทรกความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการผ้าป่ากฐินขยะ โครงการวิศวกรรม
บ าเพ็ญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการตักบาตรประจ าเดือนดังนั้นในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ต้องมีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วย เพื่อขออนุมัติด าเนินงานและงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
ดังกล่าวประกอบกับมีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ผ่านเว็ปไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
บุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางดังกล่าวได้  หลังจากที่คณะได้มี
การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเสร็จสิ้น ทุกโครงการมีการสรุปและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ  ในรูปแบบการ
รายงานผลสรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ และน าไปปรับปรุงแก้ไขในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการในครั้งต่อไป (10-1-1) 
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2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี (10-2-1) ผลการด าเนินงานได้รับความร่วมมือและมีความสนใจในการด าเนินงานด้วยดี ตามตัวชี้วัดในแต่ละ
โครงการ ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (10-2-2) 

3. มีกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมอย่ำงต่อเนื่อง 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทั้งปี เพ่ือให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีความสองคล้องกับวิถีชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เช่น โครงการ วว.บ าเพ็ญ  โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน ที่ท าร่วมกันทั้งวิทยาเขต และชุมชนใกล้เคียง ที่
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน (10-3-1) 

4. เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีโครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน และสมาธิเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ ก่อให้เกิดสัมมาทิฐิร่วมกัน ของบุคลากรเพ่ือน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
สร้างความเข้าในที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน อันเป็นการสร้างสัมมาทิฐิให้เกิดกับบุคลากร และเป็นการสร้าง
คุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน (10-4-1) 

5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและหรือนำนำชำติ 
  - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10  4 ข้อ 4 ข้อ  4 4 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10  4 ข้อ 4 ข้อ  4 4 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 
หมำยเหตุ :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้1 ขอ้ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

10-1-1 สรุปโครงการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
10-2-1 แผนการด าเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
10-2-2 สรุปโครงการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
10-3-1 สรุปโครงการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
10-4-1 สรุปโครงการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายในการบริหารจัดการ
ให้บุคลากรในวิทยาเขตมีส่วนร่วมในการเป็นผู้บริหารจัดการในการท ากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (11-1-1) ขึ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงาน  ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายในวิทยาเขต เช่น 
การก าหนดพื้นที่ในการท าบุญตักบาตรทุกเดือน ณ บริเวณอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม (11-1-2) มีการจัดพิธีถวายสัตย
ปฏิญาณในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม ของทุกปี) การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ พิธีรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ในช่วง
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เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีอันดีงาม เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่บุคลากร
ร่วมกันกระท าทุกปี ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ภายในองค์กร รวมถึงเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดีจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการสร้างความเข้าใจและการปลูกจิตส านึกในด้านวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน ซึ่ง
บุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

2. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำม
สุนทรีย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการด้านระบบ
รักษาความปลอดภัย (11-2-1) ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นิสิต ที่อาศัยอยู่ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร โดยการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย (11-2-2) ในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ         จังหวัด
สกลนคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ (11-2-3) 
อีกทั้งยังมีป้อมยามรักษาการณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจ (11-2-4) ที่พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย จัด
จราจร  ช่วยระงับเหตุด่วนเหตุร้าย ภายในวิทยาเขตซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้วิทยาเขต ยังเล็งเห็นถึง
ความส าคัญที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยบุคลากรที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดตั้ง
ระบบกล้องวงจรปิด CCTV (11-2-5) ภายในอาคาร อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคาร ระบบไฟส่อง
สว่างฉุกเฉิน (11-2-6) รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 ด้านการจัดเก็บ/ก าจัดขยะและของเส ีย ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะภายใต้การดูแลของส านักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการคัดแยกขยะ โดยน าขยะที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ เช่น
กระดาษ ขวดพลาสต ิก และ อ ื่นๆ นำไปจำหน่ายสร ้างรายได้ให้กับหน่วยงาน (11-2-7) จัดให้มีถุงขยะ และเพ่ิมจ านวน 
ถังขยะตามจ ุดต ่างๆ จัดเก็บขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีรถเก็บขยะของส านักงาน
วิทยาเขต (11-2-8) ในการเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตและภายในอาคาร เพื่อน าไปคัดแยก รวบรวมไว้ใน
พื้นที่ที่ได้จัดสรรไว้ และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลต าบล เชียงเครือในการจัดรถเก็บขยะเข้ามา บริการรับขยะใน
วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ เพ่ือน าไปก าจัดต่อไป (11-2-9) 

 ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างมีสุนทรีย์ วิทยาเขตได้มอบหมายให้ ฝ่ายอาคารสถานที่
และยานพาหนะ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต ให้เกิดความสวยงามร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา  มี
หน้าที่ในการตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ปรับแต่ง ปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่วิทยาเขต (11-2-10) อีกทั้งยังมีการ
ดูแลเรื่องระบบระบายน้ าภายในวิทยาเขตอยู่เสมอเพ่ือไม่ให้อุดตัน (11-2-11) และสามารถระบายน้ าได้ใน ฤดูฝน เป็น
การป้องกันน้ าท่วมขังในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ในการ ตัดหญ้า ดูแล
ต้นไม้ทั้งท่ีมีอยู่เดิมตามธรรมชาติและปลูกเพ่ิมเติมอย่างมีระบบ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาใส่ปุ๋ย โดยปุ๋ยที่ใช้
เป็นปุ๋ยชีวภาพจากวัชพืชที่ทางฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ได้มาจากหญ้าที่ตัดหรือวัชพืชต่างๆที่มีภายในวิทยาเขตโดยน ามา
กองหมักรวมกัน (11-3-1) จนย่อยสลายแล้วน าไปใส่ต้นไม้หรือผสมดินปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังมีการดูแล รักษาร่องระบาย
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น้ า ให้สามารถระบายน้ าได้ในฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณป้ายมหาวิทยาลัย หน้าหอประชุม
ใหญ่พื้นที่รอบอาคารเรียนต่างๆ หอพักภายในมหาวิทยาลัย(3-3.2)รวมถึงมีการจัดประดับตกแต่งพ้ืนที่ อาคาร ให้เกิด
ความสวยงาม (11-3-3) 

4. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาจัดสรร
พ้ืนที่ (11-4-1) และอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมส่วนกลางตามที่ทางมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 
หรือ สถาบัน     จัดกิจกรรมขึ้นโดยได้จัดสรรพ้ืนที่ในการให้ท ากิจกรรมต่างๆ ทางวัฒนธรรม ได้แก่ อาคารถิ่นมั่นใน
พุทธธรรมใช้จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร (11-4.2) ลานเกษตรรวมใจใช้ในการท ากิจกรรมกลางแจ้ง  อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ (อาคาร 14 หอประชุม) ใช้ในการจัดงานพิธีไหว้ครูและงานปีใหม่ประจ าปี (11-4-3) อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ห้องระพีสาคริก) ใช้ในงานแสดงดนตรีสังคีต ลานพระพิรุณทรงนาคใช้ในงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 
(11-4-4) เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในการให้นิสิต บุคลากร ได้จัดกิจกรรมและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีส่วน
ร่วมและสม่ าเสมอ 

5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตในด้านกายภาพของวิทยาเขต ซึ่งผลการประเมินมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 (11-5-1) ดังนี้ 

 คะแนนความพึงพอใจของนิสิต   เท่ากับ  3.72 คะแนน 
 คะแนนความพึงพอใจของบุคลากร  เท่ากับ  3.63 คะแนน  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11  5 ข้อ 5 ข้อ  5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

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 



- 192 -  รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

11-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
11-1-2 ภาพท าบุญตักบาตรอาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรม 
11-2-1 ตารางเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
11-2-2 ภาพศูนย์รักษาความปลอดภัย มก.ฉกส. 
11-2-3 มาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกลาปีใหม่ และสงกรานต์ 
11-2-4 ภาพป้อมยามเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
11-2-5 ภาพระบบกล้อง CCTV  
11-2-6 ภาพอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร และไฟฉุกเฉินภายในอาคาร 
11-2-7 ธนาคารขยะ 
11-2-8 รถเก็บขยะของมหาวิทยาลัยฯ 
11-2-9 เอกสารขออนุมัติในหลักการค่าธรรมเนียมบริการขนขยะ 
11-2-10 ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรงานสวนภูมิสถาปัตย์และภาระหน้าที่รับผิดชอบงานสวนฯ 
11-2-11 ภาพการปฏิบัติงานเครื่องจักรปฏิบัติงานขุดลอกร่องระบายน้ าภายในวิทยาเขต 
11-3-1 ภาพกองปุ๋ยหมัก วัชพืช 
11-3-2 ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรงานสวนภูมิสถาปัตย์ 
11-3-3 ภาพการตกแต่งพื้นที่ อาคาร ให้เกิดความสวยงาม 
11-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดการกลุ่มอาคารและผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มอาคาร 

11-4-2 
ภาพกิจกรรมท าบุญภายในอาคารถ่ินมั่นในพทุธธรรม 
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&
id=212:-2555--9--2555&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194) 

11-4-3 
ภาพกิจกรรมที่ด าเนินการภายในอาคาร 14 
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&
id=173:-2554-28-2554&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194 

11-4-4 
ภาพกิจกรรมลอยกระทงบริเวณลานพระพิรุณทรงนาค 
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&
id=137:2011-11-17-13-42-05&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194 

11-5-1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางสิลปะและ
วัฒนธรรม 

11-5-2 สรุปผลการประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&id=212:-2555--9--2555&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&id=212:-2555--9--2555&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&id=173:-2554-28-2554&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&id=173:-2554-28-2554&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&id=137:2011-11-17-13-42-05&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&id=137:2011-11-17-13-42-05&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194


 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - 193 - 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ ดังนี้  

คณะฯ พัฒนาการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 
โดยมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ 

(Career Path) มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการให้มีความรอบรู้ในการประยุกต์ใช้
วิชาการเพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม 
สัมมนาต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ให้มีทัศนคติที่กว้างไกลเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  และมีการจัดงบประมาณสนับสนุนการ
เดินทางไปน าเสนอผลงาน สัมมนา และฝึกอบรม  มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะ สนับสนุนให้ครอบคลุมทั้งการ
บริหารงานของคณะ และกลุ่มนิสิตที่ด้อยโอกาส   

คณะมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ประจ าปี และมีการพัฒนาระบบการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ คือ มีจัดท าระบบการประกันคุณภาพให้ครบตามองค์ประกอบเพ่ือให้
ผลการด าเนินงานของคณะฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์  มีการสร้างความร่วมมือทุกส่วนงานให้ด าเนินงานตามขั้นตอน
และวิธีการประกันคุณภาพ  มีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ (MIS)  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและ
ก าหนดแนวทางการบริหาร โดยเน้นการมีส่วนร่วม/ค านึงถึงต้นทุนการด าเนินงานและ ให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  มีการสร้างกลไกการควบคุมการบริหารให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้และมีดัชนีชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลการท างานโดยมีคณะบุคคลภายนอกมาตรวจ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความถูกต้องของการบริหารในภาพรวม จากคณะกรรมการตรวจ  

คณะมีการสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร  และมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน (MIS) มีการจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน หาก
มีการจัดทรัพยากรใหม่ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน   และมีการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต าม
ต้นทุนของการบริหารที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยปรับปรุง
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  มีการปรับปรุงองค์กรเพ่ือรองรับการขยายตัวของคณะ และ
สาขาวิชา มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารและมีการกระจายอ านาจ โดยมีการ
แบ่งสายงานที่ชัดเจน เพ่ือรองรับการพัฒนา ให้มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  และได้จัดท าแผน
อัตราก าลังที่ชัดเจน เหมาะสมกับภาระงาน และบุคลากร สามารถท างานอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ และความสามารถ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที ่2.8 
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ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 

ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร             4.85 4.85   

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บรหิาร
ทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 7 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 0.00 0.00 0 4.25 4.25 4.25   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมำยเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมกำรประจ ำคณะปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเองตำม

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ศาสตร์

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามความในข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน พ.ศ.2543 (7.1-1-1) ตามค าสั่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ที่ 1058/2555 (7.1-1-2) และ ที่ 2304/2555 
(7.1-1-3)  โดยให้คณะกรรมการ    มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) วางนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

(2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดที่ เกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับหน่วยงาน เ พ่ือเสนอต่อ                

สภามหาวิทยาลัย 

(3) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือ

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(4) พิจารณาเสนอเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย 

(5) จัดการวัดผลและประเมินผล และความคุมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน 

(6) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(7) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

(8) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงาน หรือตามท่ีอธิกาบดีมอบหมาย 
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ในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการประจ าคณะได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวครบถ้วนจาก
การประชุมฯ จ านวน 11 ครั้ง (7.1-1-4) และมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า ตามหน้าที่และบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะด้านต่างๆ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4 จากคะแนนเต็ม 5 (7.1-1-5)  

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้เปิดเผยประวัติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(7.1-1-6)  

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับมี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคณะ 

ผู้บริหารของคณะทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดย มีหน้าที่ก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ ทิศทางการด าเนินงาน เป้าหมาย ให้ครอบคลุมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ได้แก่ การบริหารจัดการ การบริการวิชาการและสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการ ต่างๆ ได้แก่ 
แบบรายงานการน าเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (7-1-2-1) ซึ่งได้มีการน า
นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จั งหวั ดสกลนคร  ในระยะ 4  ปี  ( วั นที่  28  สิ งหาคม 2554 – 27  สิ งหาคม 2558 )  ฉบับ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาปรับใช้ในแบบรายงานการน าเสนอนโยบายดังกล่าว และได้ทบทวน ปรับปรุง แผนงาน 
แผนกลยุทธ์ และแก้ไขปัญหา และอุปสรรค เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ก ากับติดตามกับ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ที่จะพัฒนาคณะภายใต้ปรัชญาการบริหารจัดการโดยเสมอภาค ยึดหลักคุณธรรม มี
ประสิทธิภาพชัดเจน มีธรรมภิบาล โดยมีพ้ืนฐานจากาการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ และที่ส าคัญ
นิสิตจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มาเป็นระยะ ซึ่งจากการประชุมบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ในกิจกรรมระดมความคิดเห็น ได้น าร่าง“แผน
ยุทธศาสตร์ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 -2564” ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ โดยเสนอวาระพิจารณาร่วมกันทบทวน ปรับปรุง แผนงาน แผนกล
ยุทธ์ และแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ก ากับติดตามกับผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน ที่จะพัฒนาคณะภายใต้ปรัชญาการบริหารจัดการโดยเสมอภาค ยึดหลักคุณธรรม มีประสิทธิภาพชัดเจน มี
ธรรมภิบาล โดยมีพ้ืนฐานจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ ในภาพรวมทั้งคณะฯ ซ่ึงผลการประชุมมี
มติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว (7.1-2-2 ถึง 7.1-2-6) 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ระบบฐานข้อมูลที่คณะ และมหาวิทยาลัยก าหนดเป็น
เครื่องมือในการรายงานผลการด าเนินงาน โดยมีข้อมูลอันได้แก่ ข้อมูลนิสิต ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและภาวการณ์หา
งานท า ข้อมูลนิสิตเต็มเวลา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา ข้อมูลการเงินและงบประมาณ ฐานข้อมูล
การส่งคะแนน (7.1-2-7)  และใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน อีกทั้งสามารถน ามาใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจและการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงาน  

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-1-2.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-2-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-2-1.pdf
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3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำร
แผนและผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันไปยังบุคลำกรในคณะ 

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย ซึ่งผู้บริหารได้มีการมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าสาขาวิชาของคณะ เป็นผู้ก ากับดูแลและ
ผู้รับผิดชอบ (7.1-3-1) และมีการก ากับ ติดตามและประเมินผล ในการประชุมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2555 (7.1-3-
2) และ ครั้งที่ 8/2555 (7.1-3-3) วาระแบบแผน-ผลการด าเนินงานของเป้าหมายตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือนซึ่งในการ
ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม
วาระดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกลับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น 

และถ่ายทอดผลการด าเนินงานไปสู่บุคลากรคณะโดยมีการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา 2555 (7.1-3-4)  

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในคณะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

    4.1 มีการเปิดสายตรงคณบดี เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับบุคลากรในหน่วยงานและบุคคล
ทั่วไป (7.1-4-1)  

4.2  มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับรองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดี
ทุกฝ่าย และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตัดสินใจ ตามความ
ความเหมาะสม   (7.1-4-2) 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
คณะเต็มตำมศักยภำพ  

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ ผ่านการจัดงาน “Coffee Break Talk คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์” ตามนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายในการบริหารจัดการของ
คณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ภายในคณะ อันจะน าไปสู่การด าเนิน
ของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (7.1-5-1)   

คณบดีและผู้บริหารคณะฯ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะฯ เต็มตามศักยภาพ โดยการเป็นประธานที่ประชุมเรื่องต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เช่น 
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาค
การศึกษา 2555 (7.1-5-2)  

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการและเปิดโอกาสมีส่วนร่วมกับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน  

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/ref.no5.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/ref.no5.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/ref.no5.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-4-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-4-2.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-5-1.pdf
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    6.1  ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน คือ   

-  หลักประสิทธิผล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ตามรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการใน
รอบ 12 เดือน (7.1-6-1) 

 -  หลักประสิทธิภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ MIS ระบบการเงินและงบประมาณ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ผลการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะฯลฯ (7.1-6-2) 
  -  หลักการตอบสนอง  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  คณะฯ มีการด าเนินการทางด้านบริการ
วิชาการ โดยมีการออกพ้ืนที่เพ่ือไปถ่ายทอดความรู้ โดยจัดโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร 
(ระยะท่ี 1) (7.1-6-3) และมีค่าย โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2556) (7.1-6-4) และโครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม Public Health Camp ครั้งที่ 3 (วันอังคารที่ 
11 – วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2555) (7.1-6-5) อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของคณะฯ ไปเป็น
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และมีการให้ความอนุเคราะห์ทางด้าน
ทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรให้เป็นวิทยากรและมีการให้ใช้ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 
(7.1-6-6) 

 -  หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารคณะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะท างานในกิจการของ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เช่น คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ฝ่ายสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและตอนรับน้องใหม่ ประจ าปี การศึกษา 2556 
คณะกรรมการด าเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2555 ณ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (7.1-6-7) 

 -  หลักความโปร่งใส คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลัก
ความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม โดยได้ก าหนดให้มีบุคลากรของคณะอยู่ในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการประจ าคณะ (7.1-6-8)  มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ
การเงินและงบประมาณ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร โดยการแจ้งในที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ (7.1-6-9) ที่ประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (7.1-6-10)  

-  หลักการมีส่วนร่วม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีการบริหารงานและก ากับการ
ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการมีการแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และมีการแต่งตั้งบุคลากร
ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ เช่น กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะกรรมการฝ่ายรับเข้าและโครงการพิเศษ ฯลฯ (7.1-6-11) 

 - หลักการกระจายอ านาจ มีการแต่งตั้งรองคณบดี แต่งตั้งหัวหน้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้า
งานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะ (7.1-6-12) และมีมอบการตัดสินใจในการ

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(1).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(2).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(4).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(5).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(5).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(5).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(6).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(7).pdf
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ด าเนินงานของแต่ละส่วนงานผ่านการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละส่วนงานพิจารณาเสนอโครงการ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์กับการบริหารคณะ (7.1-6-13) 

 -  หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(7.1-6-14) 

 -  หลักความเสมอภาค  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะในรูป
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยในคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะมีองค์ประกอบจากบุคลากรที่มาจากสายวิชาการและสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ และมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักทุกคน บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเดียวกัน (7.1-6-15) นอกจากนี้ ในการรับบุคลการเข้าท างาน คณะเปิดโอกาส
ให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบในต าแหน่งต่างๆ มีโอกาสสมัครและเข้ารับการ
คัดเลือกโดยเสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความเชื่อ
ทางศาสนา เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความสามารถของตนอย่างเท่า
เทียมกัน (7.1-6-16) นอกจากบุคลากรที่ได้รับความเสมอภาคแล้ว คณะยังเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ได้เข้าศึกษาโดยเสมอภาคไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ อ ายุ 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความเชื่อทางศาสนาเช่นกัน  (7.1-6-17) 

 -  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีมติร่วมกัน
เพ่ือด าเนินงาน /กิจกรรมของคณะ(7.1-6-18)  

     6.2  ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ การรายงานการประเมินตนเอง รายงานผลการท างาน โดยเสนอในรูป
รายงานการประเมินตนเอง (7.1-6-19) 

     6.3  มีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบภายใน และมีการรายงาน
ทางการเงินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และมีการจัดท าเป็นรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
และในระบบบริหารความเสี่ยง (7.1-6-20) 

7.  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประเมินผลการบริหารงานของคณะ และ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการ
ประจ าคณะได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ (7.1-7-1) และมีการประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดี โดยบุคลากรและนิสิต (7.1-7.2) ซึ่งได้มีการแจ้งคณะกรรรมการประจ าคณะรับทราบและได้มี
การน าผลการประเมินไปประกอบการปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ของหน่วยงานในปัจจุบัน และมี
การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงาน วิเคราะห์ตนเอง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (7.1-7-3)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(7).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(8).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(9).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(5).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(5).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.2.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.3.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-7-1.pdf
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 5 5 7 ข้อ 5 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :  

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.1-1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน พ.ศ.2543 
7.1-1-2 ค าสั่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ที่ 1058/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2555 
 7.1-1-3 ค าสั่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ที่ 2304/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 
7.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

ครั้งที่ 5/2555 ถึงครั้งที่ 5/2556 
7.1-1-5 สรุปการประเมินตนเอง การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) 
7.1-1-6 หน้าเว็บไซต์เมนูคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
7.1-2-1 แบบรายงานการน าเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
7.1-2-2, 

 
โครงการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 
2555 และมีการระดมความคิดเชิงปฏิบัติการปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก ระดมความคิดเห็น
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558) 

7.1-2-3 หนังสือคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0513.40301/ว 787 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดท ารายละเอียดโครงการ กิจกรรม บรรจุไว้ใน
แผนฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยายเกษตรศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-1-2.pdf
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
การพัฒนา 5 ด้าน ตามนโยบายคณบดี 

7.1-2-4 เอกสารประกอบการประชุม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558) 
7.1-2-5 เอกสารการประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
7.1-2-6 เอกสารการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา 
7.1-2-7 ตัวอย่าง ระบบฐานข้อมูลคณะ ฐานข้อมูลวิทยาเขต ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย 
7.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) 
7.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

ครั้งที่ 3/2555  
7.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

ครั้งที่ 8/2555  
7.1-3-4 เอกสารการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา 
7.1-4-1 เอกสารแสดงหน้าเว็บไซต์สายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
7.1-4-2 ค าสั่ง แต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการและคณะท างาน 

ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
7.1-5-1 หนังสือคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๔๐๓๐๑/ว๕๗๐  

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Coffee Break Talk  
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

7.1-5-2 เอกสารการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา 
7.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในรอบ 12 เดือน 
7.1-6-2 ตัวอย่าง ระบบ MIS ระบบการเงินและงบประมาณ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
7.1-6-3 เว็บไซต์ของหน่วยงาน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสัญจร (ระยะท่ี 1) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2555 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2555 

7.1-6-4 ตัวอย่างโครงการที่มีการด าเนินการทางด้านบริการวิชาการ ค่ายโรงเรียนบัวขาว จังหวัด
กาฬสินธุ์ (วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2556) จากวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556  

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2556 

7.1-6-5 โครงการค่ายนักสืบชุมชนและนักรบสิ่งแวดล้อม Public Health Camp ครั้งที่ 3 (วันอังคารที่ 

11 – วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2555) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 

7.1-6-6 ตัวอย่างโครงการการถ่ายทอดความรู้ผ่านการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกคณะ การให้

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-5-1.pdf
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
ความอนุเคราะห์บุคลากรให้เป็นวิทยากรและมีการให้ใช้ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 

7.1-6-7 คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและตอนรับน้องใหม่ ประจ าปี การศึกษา 2556 
คณะกรรมการด าเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

7.1-6-8 ค าสั่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ที่ 1058/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2555 

7.1-6-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
7.1-6-10 เอกสารการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา 
7.1-6-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่างๆ 
7.1-6-12 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี แต่งตั้งหัวหน้า  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ  หัวหน้างานตามโครงสร้าง

การบริหารงานของคณะ 
7.1-6-13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2555 
7.1-6-14 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.1-6-15 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่างๆ 
7.1-6-16 ข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
7.1-6-17 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่องการรับ

สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2556 
7.1-6-18 เอกสารการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา 
7.1-6-19 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในรอบ 12 เดือน 
7.1-6-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
7.1-7-1 สรุปผลการประเมินผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รอบปีการศึกษา 
2555   

7.1-7-2 แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศิน) 
รอบปีที่ 1 ของการบริหารงานตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ถึง 26 ธันวาคม 2555 

7.1-7-3 รายงานการประชุมโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(4).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(4).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(4).pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ

อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ตามค าสั่งที่ 

061/2555 (7.2-1-1) และสามารถก าหนดขอบเขตและหัวข้อความรู้ เป็นการพิจารณาในเรื่องของความรู้ที่จ าเป็นต้อง
จัดการเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมบุคลากร ประจ าภาค
การศึกษา 2555 มีกิจกรรมการการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย คณะฯเห็นควรก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ที่ภายใต้2 ประเด็นยุทธศาสตร์
ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2555 - 2558) ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม 
เรื่อง 1.1 ระบบการพัฒนานิสิต 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัย เรื่อง 3.1 องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรหรือนิสิต (7.2-1-2) 
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2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยอย่ำง
ชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ1 

คณะฯมีการก าหนดเป้าหมายและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ แต่ละขอบเขตการจัดการ
ความรู้ภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้จากข้อ 1 ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ (7.2-2-1) 
ขอบเขตการจัดการความรู้ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เป้ำหมำย 
(1) คณะฯ ได้แนวทางการพัฒนาระบบการพัฒนานิสิต 
(2) อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ความสามารถในการให้ค าปรึกษานิสิต 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 นิสิต 

ขอบเขตการจัดการความรู้ที่ 3 การเพ่ิมผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือความเป็นเลิศ 
เป้ำหมำย 

(1) คณะฯ ได้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรหรือนิสิตเพิ่มข้ึน 
(2) บุคลากรมีส่วนร่วมในงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 อาจารย์และบุคลากรวิจัย 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

จากผลการจากการก าหนดประเด็นและก าหนดกลุ่มเป้าหมายการด าเนินการจัดการความรู้ในคณะฯ
ได้น าความรู้จากประเด็นดังกล่าว มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเล่าสู่กันฟังและถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง เรื่อง 
ระบบการพัฒนานิสิต โดยเชิญ อาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม อาจารย์ประจ าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีผลงานเด่น
ทางด้านระบบพัฒนานิสิต จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ และ
เคล็ดลับ ในการพัฒนานิสิต ในการประชุมคณะฯ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 
2555 ณ ห้องเฟ้ืองฟ้า อาคารบริหาร (7.2-3.1) ซึ่งมีประเด็นหลักในการถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่การจัดระบบการ
ให้ค าปรึกษานิสิตการตั้งเป้าหมายในการพัฒนานิสิตและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตและส่งเสริมการมีจิต
สาธารณะ 

ในการนี้คณะได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างแต่ละสาขา และได้มีอาจารย์จากแต่
ละสาขาน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตเพ่ือการมีจิตสาธารณะ และสาขาวิ ศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อมก็เล็งเห็นว่าการพัฒนานิสิตและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่พึงด าเนินการในสาขา จึงได้มีการจัดท า
ค่ายโยธาอาสาเพื่อน้องครั้งที่ 1ขึ้นในวันที่ 22-24 กันยายน 2555 ณโรงเรียนบ้านแก้วปัดโปร่ง อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม  

(https://picasaweb.google.com/109115616611063668106/YoThaRsa?authuser=0&feat
=directlink) 

https://picasaweb.google.com/109115616611063668106/YoThaRsa?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/109115616611063668106/YoThaRsa?authuser=0&feat=directlink
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ส่วนองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรหรือนิสิตนั้น คณะฯได้น าประเด็นด้ านการ
จัดการความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วัจน์วงค์  กรีพละ ที่มีผลงานเด่น
ทางด้านการจัดหารายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ  ให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ และเคล็ดลับ ในการท างาน
วิจัยและบริการวิชาการ ในการประชุมคณะฯ ประจ าภาคการศึกษา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า 
อาคารบริหาร (7.2-3-2) ซึ่งมีประเด็นหลักในการถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่แนวทางสร้างผลงานและรายได้จาก
งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร และบูรณาการกับการเรียนการสอน  

ในการนี้คณะได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างแต่ละสาขา และได้มีอาจารย์จากแต่
ละสาขาน าเสนอแนวทางอ่ืนๆและคณะฯน าแนวทางดังกล่าวมาจัดท าเป็นโครงการคลีนิควิจัย โดยเริ่มต้น ด าเนินการ 
กับ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการน าร่องเมื่อเดือน มีนาคม 2556  

จากนั้นผลจากการก าหนดประเด็นขอบเขตความรู้และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คณะฯ น าประเด็น
ความรู้ที่ได้ด าเนินการในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 มาเป็นข้อมูลเพ่ือรวบรวมจัดท าเป็น แผนการจัดการความรู้คณะฯ ปี 
2555-2558 ทั้งนี้มติในที่ประชุมน าเข้าเสนอในคณะกรรมการการด าเนินงานการจัดการความรู้และน าเข้าพิจารณาใน
การประชุมบุคลากรประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555  (7.2-3-3)  

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  ได้จัดให้มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และใช้แผนการด าเนินการจัดการความรู้ 
พ.ศ. 2555-2556 ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (7.2-4-1)เป็นแนวทางและกรอบการรวบรวมตาม
ประเด็นองค์ความรู้ในปีต่อไป อีกทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) โดยคณะได้ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมความรู้และเผยแพร่ในรูปเอกสารประกอบและตัวอย่างผ่านเว็บไซต์ (7.2-4-2)  

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษ ณ์
อักษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (7.2-5-1) โดยคณาจารย์หลายสาขาวิชาได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิสิต เพ่ือส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ อาทิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมค่ายโยธาอาสา
เพ่ือน้องครั้งที่ 1ขึ้นในวันที่ 22-24 กันยายน 2555 ณโรงเรียนบ้านแก้วปัดโปร่ง อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
(หลักฐานโครงการค่ายฯ) และค่าย วว.บ าเพ็ญ ที่วัดค าประมง อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 



- 206 -  รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ส าหรั บ ง านด้ านการวิ จั ย และบริ ก า รวิ ช าการนั้ น  คณะวิ ทยาศาสตร์ และวิ ศ วกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้น าองค์ความรู้จากการบรรยาย แนวทาง
สร้างผลงานและรายได้จากงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร และบูรณาการกับการเรียนการสอน มาพัฒนาเป็นโครงการ
คลีนิกวิจัย โดยเริ่มต้น ด าเนินการ กับ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นโครงการน าร่องเมื่อเดือน มีนาคม 2556                  
(7.2-5-2) 
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ตำรำงแสดงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
กิจกรรม กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ สถำนะ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ : การเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นควำมรู้ :ระบบการพัฒนานิสิตในสาขาวิชา 
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2555 
7มิ.ย. 55 ด าเนินการแล้ว 10,000บาท  

 
รองคณบดีฝ่ายรับเข้า
และโครงการพิเศษ 

การเผยแพร่แนวปฏิบัติ พูดคุย เล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ ได้แก่  
1.ระบบกำรพัฒนำนิสิต   

7มิ.ย. 55 
เป็นต้นไป 

ด าเนินการแล้ว - 

การรวบรวมความรู้ ฝ่ายรับเข้าฯ ได้รวบรวมไฟล์ข้อมูลต่างๆ จากด้านบน 
แล้วรวบรวมน าเผยแพร่และแสดงบนเว็บไซต์ของคณะฯ  

 
ด าเนินการแล้ว 
 

 
- การจัดเก็บความรู้ 

การเผยแพร่ความรู้ 
ขอบเขตควำมรู้ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นควำมรู้ :องค์ความรู้จากผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรหรือนิสิต 
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2555 
7มิ.ย. 55 ด าเนินการแล้ว 10,000บาท รองคณบดีฝ่ายรับเข้า

และโครงการพิเศษ 

การเผยแพร่แนวปฏิบัติ พูดคุย เล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ ได้แก่ งานนิสิต โดย 
2.องค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยของอำจำรย์และบุคลำกร
หรือนิสิต 

7มิ.ย. 55 
เป็นต้นไป 

ด าเนินการแล้ว -  

การรวบรวมความรู้ ฝ่ายรับเข้าฯ ได้รวบรวมไฟล์ข้อมูลต่างๆ จากด้านบน 
แล้วรวบรวมน าเผยแพร่และแสดงบนเว็บไซต์ของคณะฯ  

 
ด าเนินการแล้ว 
 

 
- การจัดเก็บความรู้ 

การเผยแพร่ความรู้ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่061/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน “การจัดการความรู้ภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์” 
7.2-2-1 รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาคต้น ปี 2555 วันที่ 7 

มิ.ย.56 
7.2-3-1 การถ่ายทอดความรู้เรื่อง ระบบพัฒนานิสิต โดยอาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม 
7.2-3-2 การน าเสนอถ่ายทอดความรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.วัจน์วงศ์ กรีพละ 
7.2-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555  
7.2-4-1 แผนการด าเนินการจัดการความรู้ พ.ศ.2555-2556 ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
7.2-4-2 เว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php/2012-03-27-04-20-02 
7.2-5-1 โครงการพัฒนานสิิตเพื่อจติสาธารณะต่อชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 4 “ค่ายโยธา อาสา เพื่อน้อง ครั้งท่ี 1 
7.2-5-2 โครงการคลินิกวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 

คณะฯ ด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ดังนั้น วิทยาเขตฯ จึงใช้แผนแม่บทระบบ
สารสนเทศเดียวกัน โดยมีส านักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ เพ่ือให้แต่ละคณะ/ส านัก ในการน าข้อมูล
จากระบบสารสนเทศไปใช้โดยทั่วกัน (7.-3-1-1) และวิทยาเขตได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือท าหน้าที่ รับผิดชอบใน
การก าหนดนโยบาย และแนวทางในการจัดท าระบบสารสนเทศ (MIS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร(7.-3-1-2) ) และ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สารสนเทศเพ่ือท าหน้าที่ รับผิดชอบพัฒนาระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะ(7.-3-1-3) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2556 วาระท่ี 2.20(7.-3-1-4) 

2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะ โดยอย่ำงน้อยต้อง
ครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

คณะฯ ด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ดังนั้น คณะฯ จึงได้น าระบบฐานข้อมูลที่
วิทยาเขตก าหนดและมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ มาเพ่ือการน ามาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน และการ
ตัดสินใจตามพันธกิจ ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่วิทยาเขตก าหนด เช่น ระบบสารสนเทศด้านการเรียน
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การสอน (http://office.csc.ku.ac.th/personnel/)  ระบบสารสนเทศด้ านกิจกรรมนิสิต (http://office.csc. 
ku.ac.th/student/) ระบบสารสนเทศด้านนโยบาย งบประมาณและการคลัง(http://occ.csc.ku.ac.th/) งานวิจัย 
(http://rdi.csc.ku.ac.th/1_CenterwebResearch/webResearchCenter.html) ผ่านเว็บไซด์ของวิทยาเขต(7.3-2-1) 

 ทั้งนี้ คณะฯ ก็มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ระบบสารสนเทศขึ้นมา(7.3-2-2) เพ่ือใช้ประกอบการ
บริหารงานเพ่ิมเติมในส่วนของคณะผ่านเว็บไซด์ของคณะ http://fscieng.csc.ku.ac.th/ เช่น ระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการวิชาการ ระบบภาระงาน ระบบบริหารจัดการขออนุมัติเดินทาง ระบบค าร้องของนิสิต ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บวิทยานิพนธ์(7.3-2-3) 

3.  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
คณะฯ ด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งวิทยาเขตฯ ได้ท าการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (ระบบ MIS) โดยส านักวิทยาบริการเป็นผู้วางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการของวิทยาเขต ผ่านการประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้ช้
บริการ มีการส ารวจความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2555(7.3-3-1) ทางวิทยา
เขตได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศนิสิต โดยได้คะแนนในระดับ 3.52 (7.3-3-2)  และใน
ส่วนของคณะก็มีการประเมินระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซด์ของคณะ โดยได้คะแนนในระดับ 4.36(7.3-3-3)  

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 

 คณะฯ ด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งวิทยาเขตฯ ได้มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมาพัฒนาจากข้อมูลในข้อ 3 มาปรับปรุงระบบเพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินงานตาม
ภารกิจของวิทยาเขต บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
น าข้อมูลมาปรับปรุงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ(7.3-4-1)  และท าการพัฒนาระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะ
ต่อไป เช่น  ระบบบันทึกเกรดออนไลน์ ระบบบันทึกรับ KU(7.3-4-2)  

5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด 
คณะฯ ด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ดังนั้น คณะฯ จึงได้น าระบบฐานข้อมูลที่  

วิทยาเขตก าหนดและมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ มาเพ่ือการน ามาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน และการ
ตัดสินใจตามพันธกิจ ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่วิทยาเขตก าหนด เช่น ระบบสารสนเทศด้านการเรียน
การสอน ระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมนิสิตระบบสารสนเทศด้านนโยบาย งบประมาณและการคลัง อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยก็มีนโยบายให้มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดได้แก่ 
ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ( http://www.planning.ku.ac.th                                  
/planning/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=177) ( 7 . 3 -5 -1  แ ล ะ
ThaiList (http://202.28. 199.12 /tdc/)(7.3-5-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-2-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-2-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-2-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-3-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-3-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-4-1.pdf
http://www.planning.ku.ac.th/
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-5-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-5-1.pdf
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.3-1-1 (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม          
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2554-2557 

7.3-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อท าหน้าที่ 
รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และแนวทางในการจัดท าระบบสารสนเทศ (MIS) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

7.3-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

7.3-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.255 
7.3-2-1 เว็บไซด์ของวิทยาเขต http://office.csc.ku.ac.th/personnel 
7.3-2-2 แผนการด าเนินงานระบบสารสนเทศ 
7.3-2-3 เว็บไซด์ของคณะ http://fscieng.csc.ku.ac.th/ 
7.3-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศนิสิต   
7.3-3-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ 

7.3-3-3 สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศคณะฯ 
7.3-4-1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก 
7.3-4-2 รายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะ 
7.3-5-1 ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-3-1.pdf
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.3-5-2 เว็บเครือข่าย Thai Library Integrated System (ThaiLIS) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ   

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สกลนคร ได้มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง (7.4-1-1) โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนทุกภาควิชาในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะท างาน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการก าหนดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4-1-2) และวิทยาเขต (7.4-1-3)   

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบทของคณะ 

ตัวอย่ำงเช่น 

 คณะฯ ก าหนดให้มีการด าเนินการจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 
27 กันยายน 2555 เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง คือ 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท างาน 2 ) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยท าการคัดเลือกตามการวิเคราะห์
และท่ีประชุมร่วมกันเพื่อจจะท าหารประเมินผลกระทบและโอกาศในขั้นตอนต่อไป (7.4-2-1)  

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดการความเสี่ยงของคณะฯ น าจากผลการเรียงล าดับปัจจัยเสี่ยงและท าการ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้  

1. อัตราสัมฤทธิ์ผลนิสิต  
2. จ านวนบุคลากรที่ผลิตผลงานวิจัยมีจ านวนน้อย 
3. ขาดการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการ 
4. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อน ามาเวิเคราะห์ ขาดฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
5. จ านวนนิสิตแรกเข้ามีแนวโน้มลดลง 

6. ระบบสารสนเทศของคณะฯยังไม่เป็นที่ใช้แพร่หลาย  

คณะกรรมการการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ท าการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่
คัดเลือกจากประเด็นที่มีปัจจัยเสี่ยงที่เห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบสูงสุดในระดับสูงและสูงมาก  (7.4-3-1 )  

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
คณะฯมีการประชุมการจัดท ารายงานการประชุม การด าเนินงานการจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ จ านวน 16 คน มาจัดท าการประเมินโดยจัดล าดับความเสี่ยงที่
เห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบสูงสุดในระดับสูงและสูงมาก  กล่าวคือ  1.อัตราสัมฤทธิ์ผลนิสิต  2. จ านวนนิสิต
แรกเข้ามีแนวโน้ม มาก าหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยง (7.4-4-1)   คือ 

      4.1ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ (หรือกลยุทธ์)ตำมภำรกิจหลัก 
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- อัตราสัมฤทธิ์ผลนิสิต  

4.2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

- จ านวนนิสิตแรกเข้ามีแนวโน้มลดลง 

  สรุปมีจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ (หรือกลยุทธ์)ตำมภำรกิจ
หลัก ด้านการเรียนการสอน คือ โครงการเพ่ิมอัตราผลสัมฤทธิ์ ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  2. ควำม
เสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการผลิต (ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน) คือจ านวนนิสิตแรกเข้าที่มีความไม่แน่นอนของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

 ส่วนอีก 1 เรื่องนั้น เป็นการด าเนินการร่วมกันกับคณะท างานการบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวคือ 4.ควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (7.4-4-2)เน้นเตรียมพร้อมรองรับ
ความเสี่ยงจากวาตภัยร่วมจัดท ากับวิทยาเขต ดังนั้นจึงได้ก าหนดรูปแบบในการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งก าหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ  

 และสรุปเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 27 กั นยายน 
2555 และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯร่วมรับทราบและพิจารณาร่วมกันก่อนจัดส่งไปยังวิทยาเขต
ตามศธ0513.40301/1031 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555  

5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ
พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยมีท าหนังสือติดตาม ให้แต่ละสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2555 (7.4 -5-1) และจัดส่งกลับมายังคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ตามแบบฟอร์ม แบบติดตามความก้าวหน้าแผนบริหาร
ความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (7.4-5-2 ) และน าเข้าเสนอใน
วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เพ่ือรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-5-3) 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

จากผลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 7.4-6-1  ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมีมติขอความ
ร่วมมือคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและฝ่ายรับเข้าฯ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น  เพ่ือจัดการความเสี่ยง
ที่ยังคงเหลืออยู่ โดยจะมีการติดตามในระยะต่อไปว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งผลประเมินท าให้พบปัญหาและ
อุปสรรคเพิ่มเติมจากการที่จ านวนนิสิตแรกเข้าที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นัดประชุมการด าเนินการจัดการความ
เสี่ยงเป็นวาระพิเศษ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 ณ ห้องพรรณนานิคม และมีมติเห็นชอบที่จะจัดการความเสี่ยงของ
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คณะฯเพ่ิมเติม (7.4-6-2)และ(7.4-6-3) โดยจะน าผลการด าเนินการจากแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมดของคณะฯ 
รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาเขตต่อไป และต้องรายงานผลการด าเนินการแผนบริหาร
ความเสี่ยงไปยังวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยส่วนกลางตามแบบฟอร์มต่อไป (7.4-6-4) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 5 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 5 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-1 ค าสั่งคณะฯ ที่ 082/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.4-1-2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

7.4-1-3 
ค าสั่งมก.ฉกส. ที่029/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงมก.ฉกส. 
และวาระการประขุมคณะกรรมการด าเนินงานฯครั้งที่ 4/2555 

7.4-2-1 รายงานการประชุมการด าเนินการจัดการความเสี่ยงคณะฯ วันที่ 27 กันยายน 2555  
7.4-3-1 ผลคะแนนการประเมินถึงโอกาสและผลกระทบการท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  
7.4-4-1 แผนการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
7.4-4-2 แจ้งแผนด ารงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (business continuity plan) 
7.4-4-3 บันทึกน าส่งแผนนโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะฯประจ าปีงบประมาณ 2556  
7.4-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.40301/ว1308 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขอให้รายงานการ

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
ด าเนินงานตามแผนนโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556  

7.4-5-2 แบบติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงคณะฯ 
7.4-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2556  
7.4-6-1 สรุปมติประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2556 วันพุธที่15 พฤษภาคม 2556 
7.4-6-2 รายงานการประชุมการด าเนินการจัดการความเสี่ยงคณะฯ วันที่ 3 เมษายน 2556 

7.4-6-3 
แผนบริหารความเสี่ยง(เพ่ิมเติม) เรื่อง ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ  

7.4-6-4 บันทึกน าส่งแผนนโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะฯประจ าปีงบประมาณ 2556  
 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.00 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
4.04 - 4.25 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13      4.25 4.00 บรรลุ 4.25 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13      4.25 4.00 บรรลุ 4.25 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

13-1-1 รายงานผลการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ ดังนี้ 

เนื่องจากนโยบายการคุมก าเนิดของรัฐบาลในอดีต ท าให้ความต้องการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันมี
แนวโน้มลดปริมาณลงเมื่อเทียบกับจ านวนที่นั่งว่างในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นเหตุให้การแข่งขันในการรับนิสิต
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลมี
ความไม่ชัดเจน จึงเป็นเหตุให้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งใน หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว เนื่องมาจากรายได้หลักของคณะฯ ได้มาจากการจัดการศึกษา มากกว่าร้อยละ 90   

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2554 คณะฯ จึงประสบปัญหาด้านการบริหารงบประมาณจากความไม่มี
เสถียรภาพด้านการเงินจากความไม่แน่นอนของจ านวนผู้เรียนในแต่ละปี  ส่งผลให้แนวโน้มการได้รับจัดสรร
งบประมาณจากแหล่งเงินแผ่นดินและแหล่งเงินรายมีความไม่แน่นอนและมีแนวโน้มลดลง จากสภาพปัญหาดังกล่าว
คณะฯ  การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารงานของคณะฯ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยควบคุมให้การบริหารงานด้านต่างๆด าเนินไปตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ แผนงาน และโครงการต่างๆ  ที่ก าหนดไว้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ พร้อมทั้งเกิดคว าม
คล่องตัวรวมทั้งประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการน างบประมาณไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  

ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 คณะฯ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการงิน (พ.ศ.2554-2557) และในปีงบประมาณ 
55 คณะจึงได้มีการทบทวนและ ปรับปรุงแก้ไข แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2556-2559) ไว้เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และเป็นกลไกเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งภายในและ
ภายนอก มีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และที่ส าคัญสามารถติดตามผล 
ตรวจสอบ รายงานผล และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้น  เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการด าเนินงาน
ในภาพรวมของคณะฯ ต่อไป 
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  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ           5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมำยเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะ

ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีผลการด าเนงาน ครบ 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ   

 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ (พ.ศ.2554-2557) (8.1-1-1) เป็นกรอบ
แนวทางเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้เครื่องมือที่
จะน าพาให้การวางแผนระบบและกลไกการเงินและงบประมาณมีประสิทธิภาพ และสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งภายในและภายนอก โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ทางการเงินดังกล่าว เพ่ือให้บริการจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และที่ส าคัญสามารถติดตามผล ตรวจสอบ รายงานผล และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการด าเนินงานในภาพรวมของคณะฯ โดยคณะได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะฯ ใหม่ คือ แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ (พ.ศ.2556-2559) และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 (8.1-
1-2) เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารอบปี 2555-2558 (8.1-1-3)  

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงิน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

คณะฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจะอยู่ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ(พ.ศ.2554-2557) ในหัวข้อ
ที่ 8 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินของคณะฯ (8.1-2-1) และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (8.1-2-2) ซึ่งมีการแจ้งแผนการใช้จ่ายดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
รับทราบและใช้ประกอบการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ 2555 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
10/2554 13 ตุลาคม 2554 วาระการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2555 (8.1-2-3) 
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3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำคณะและ
บุคลำกร 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ
และบุคลากร จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2555 (1ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) (8.1-3-1) และส านักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ฝ่ายบริหาร งานคลังและพัสดุ ได้แจ้งรายงานการผลการด าเนินงานทาง
การเงิน ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือให้คณะ
ทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป (8.1-3-2)  

4.  มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอย่ำง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้มีการน ารายงานทางการเงินในส่วนการรายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เป็นวาระ
แจ้งเพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (8.1 -4-1) และวิทยาเขตเฉลิม     พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้รายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (8.1-4-2)   

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมม่ันคงของคณะอย่ำงต่อเนื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีการแจ้งสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องค์การ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง (8.1-5-1) และได้น ามาวิเคราะห์แผนกลยุทธ์
ทางการเงินคณะ ฯ (พ.ศ.2554-2557) (8.1-5-2) กับจ านวนนิสิต และค่าจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  FTES  โดย
น าประมาณการค าของเงินแผ่นดินและรายได้ มาคิดเทียบสัดส่วนเพ่ือร่วมพิจาณาการท างานตามแผน และตัดสินใจ
การใช้จ่าย และได้ระดมความคิดเห็นกรอบการใช้จ่ายเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและ
เกิดประโยชน์สูงสุดได้และสรุปจากการประชุมได้เป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2555 (1ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555) (8.1-5-3) และสามารถน าสรุปการเงินและงบประมาณ ดังกล่าวเป็นข้อมูลในการรายงานผลการ
ใช้เงินในแต่ละปี โดยอาศัยประมาณการค าของเงินแผ่นดินและรายได้มาคิดเทียบสัดส่วนเพ่ือร่วมพิจาณาการท างาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และตัดสินใจการใช้จ่าย และน าไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.
2555-2559) (8.1-5-4) พัฒนาการบริหารทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 

6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฏเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คณะฯด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสาน
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ภารกิจ ดังนั้น ฝ่ายคลังของวิทยาเขต มีหน้าที่ตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายการใช้จ่ ายในทุกหมวดของ
งบประมาณ และท าหน้าที่สรุป รายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จากฝ่ายบริหาร ส านักงานวิทยาเขต (8.1-6-1) เพ่ือให้แต่ละคณะ/ส านัก ใน
การน าข้อมูลไปใช้ในการรายงานผลการใช้เงินในแต่ละปี โดยอาศัยประมาณการค าของเงินแผ่นดินและรายได้มาคิด
เทียบสัดส่วนเพ่ือร่วมพิจาณาการท างานตามแผน และตัดสินใจการใช้จ่าย ซึ่งน าไปรายงานผลการใช้เงินไป
ประกอบการพิจารณางบประมาณในปีถัดไป รวมทั้งในการวิเคราะห์ด้านต่างๆตามพันธกิจหลัก และมีหน้าที่ส่ง
รายงานสถานะการเงินในทุกเดือน และรายไตรมาส (8.1-6-2)  รวมถึงสรุปเป็นปีงบประมาณ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงาน
ภายในวิทยาเขตโดยทั่วกัน  

 7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำน
ทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ น าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณที่มุ่ งเน้น
ผลลัพธ์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานประจ าปี ระยะปานกลาง ระยะยาว จาก รายงานผลการด าเนินงานทาง
การเงิน ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
จ า ก ฝ่ า ย บ ริ ห า ร  ส า นั ก ง า น วิ ท ย า เ ข ต  ( 8 . 1 -7 -1 )   แ ล ะ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น ปี  2555-2558 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  (8.1-7-2)  เพ่ือตัดสินใจการใช้จ่าย และน าไป
รายงานผลการใช้เงินไปประกอบการพิจารณางบประมาณในปีถัดไปได้โดยคณะฯ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่  6/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 (8.1-7-3)  และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต ผู้บริหารของมก.ฉกส. (8.1-7-4)   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 5 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 



- 222 -  รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 5 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร  
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2554-2557) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-1-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2555-2559) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารอบปี (พ.ศ.2555-2558) 
8.1-2-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2554-2557) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-2-2 

 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 (1ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

8.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 
วาระการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2555 

8.1-3-1 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 (1ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

8.1-3-2 
 

รายงานการผลการด าเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555 จาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส านักงานวิทยาเขต  
ฝ่ายบริหาร งานคลังและพัสดุ  

8.1-4-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2554, 12/2554, 1/2555, 2/2555  
, 3/2555, 4/2555, 6/2555, 7/2555, 8/2555, 9/2555  วาระรายงานสถานะการเงินส าหรับ
ผู้บริหาร 

8.1-4-2 
 

รายงานการผลการด าเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555 จาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส านักงานวิทยาเขต  
ฝ่ายบริหาร งานคลังและพัสดุ  

8.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2554, 12/2554, 1/2555, 2/2555  
, 3/2555, 4/2555, 6/2555, 7/2555, 8/2555, 9/2555  วาระรายงานสถานะการเงินส าหรับ
ผู้บริหาร 

8.1-5-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2554-2557) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-5-3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 (1ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
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หมำยเลขเอกสำร  
8.1-5-4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2555-2559) 
8.1-6.1 

 
รายงานการผลการด าเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555 จาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส านักงานวิทยาเขต  
ฝ่ายบริหาร งานคลังและพัสดุ  

8.1-6-2 สรุปการตรวจสอบรายจ่ายจริง จากรายงานงบจ่ายจริงประจ าเดือน (1ต.ต.53 – 30 ก.ย.54)  
8.1-7.1 

 
รายงานการผลการด าเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555 จาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส านักงานวิทยาเขต  
ฝ่ายบริหาร งานคลังและพัสดุ  

8.1-7-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินปี 2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

8.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่  6/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556       
8.1-7-4 รายงานข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็น

ประจ าทุกเดือน วาระรายงานสถานะการเงินส าหรับผู้บริหาร 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ ดังนี้  

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.14 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ             4.76 4.14   
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 8 5.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 0 4.54 0.00 4.54 4.27   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  9 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกัน
คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล องกับพันธกิจและ

พัฒนำกำรของสถำบัน ตั้งแตระดับภำควิชำหรือหนวยงำนเทียบเทำและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด คณะฯ มี
โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดีและคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือด าเนินการตามระบบ และกลไกของการประกัน
คุณภาพของคณะฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่คณะฯ ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง(9.1-1-1) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (9.1-1-2)  

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา โดยคณะกรรมการมีหน้าที่
ตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละสาขาวิชา วิเคราะห์การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ของแต่ละสาขาวิชา ประสานงานท างานประกันคุณภาพ เพ่ือรวบรวมผลการวิเคราะห์ไปประกอบการจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ (9.1-1-3) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ มีการประชุม เพื่อพิจารณา ก าหนดแนวทาง และแผนงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ(9.1-1-4) พร้อมทั้งแผนการตรวจประเมินคุณภาพ(9.1-1-5) และมีการประชุมติดตาม 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เป็นประจ า(9.1-1-6) 

2. มีกำ รก ำหนดนโยบำยและให ควำมส ำคัญ เ รื่ อ งกำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำภำยใน                              
โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผูบริหำรสูงสุดของสถำบัน ดังนี้  

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการก าหนดนโยบาย และให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะฯ มีการพิจารณาก าหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพของ ระดับสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 
6/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556( 9.1-2-1) และน าเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555( 9.1-2-2) หลังจากนั้นให้หัวหน้าสาขาวิชาเผยแพร่
เป้าหมายการด าเนินงานของสาขาวิชา ให้บุคลากรในสาขาทราบเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายร่วมกัน 

3.  มีกำรก ำหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตำมอัตลักษณของสถำบัน คณะฯ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับ               
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ร่วมกันทั้งวิทยาเขต (9.1-3-1) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ประเมินตนเองตามอัต
ลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1)กำรควบคุม
ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2)กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อ
สภำสถำบันและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมก ำหนดเวลำโดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำ
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน รายละเอียดดังนี้ 

4.1 คณะฯ มีการก าหนดให้สาขาวิชา ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามแผนการประเมิน

คุณภาพภายในของคณะฯ (9.1-1-4) ก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานของแต่ละองค์ประกอบ โดยมอบหมายให้รอง

คณบดี แต่ละฝ่ายก ากับติดตาม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ด าเนินงานการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

ในแต่ละองค์ประกอบเป็นระยะ โดยผ่านทางคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ(9.1-1-6) 

4.2 มีการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553(9.1-4-1) เพื่อเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

4.3 น าผลการประเมินคุณภาพ ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ คณะฯ โดยคณบดี มอบหมายให้

รองคณบดี และเลขานุการคณะฯ ที่ก ากับดูแลแต่ละภารกิจ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ตามแบบ สปค.01 เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

พิจารณาต่อไป(9.1-4-2) 

ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2555 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.24 อยู่ในเกณฑ์ ดี(9.1 -4-3) โดยมีแผนงาน 

โครงการจ านวน 30 โครงการ และด าเนินการเสร็จสิ้นจ านวน โครงการ 26 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และสงผลใหมีกำรพัฒนำผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล                      
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยจากผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ งานประกันคุณภาพ โดย
ความร่วมมือของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (ส.ป.ค.01)(9.1-4-2) 

6. มีระบบสำรสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภำพ คณะฯ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง เพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
ฐานข้อมูลงานบุคคล(9.1-6-1) ฐานข้อมูลงานการเงิน(9.1-6-2) Planning กองบริการการศึกษา ส านักวิทยบริการ 
ส านักประกันคุณภาพ มีการน า Drop box มาเป็นตัวช่วย ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ โดยการ ให้
คณะกรรมการประกันคุณภาพ แบ่งปัน ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ให้คณะกรรมการสามารถน ามาใช้ร่วมกัน
ได้ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น( 9.1-6-3) 

7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำ ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของสถำบัน โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
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 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2554 – 2557(9.1-7-5) โดย

ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยได้เชิญบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าวและมีบุคลากรภายในคณะฯ ร่วมเสนอ ความคิดเห็นต่อการท าประชาพิจารณ์ร่าง

นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์(9.1-7-1) 

 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกี่ยวกับภาวการณ์หางานท าของบัณฑิต เพ่ือประเมินผลว่ามหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด และควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ือการผลิตบัณฑิตในอนาคต(9.1-7-2) 

 ผู้ใช้บัณฑิต มีส่วนร่วม ในการประเมินผลการฝึกงานของนิสิต(9.1-7-3), มีส่วนร่วมในการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์                

(9.1-7-4) 

 นิสิต คณะฯ ให้นิสิตมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพ โดยการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารย์ในรายวิชาต่างๆ(9.1-7-5) 

 ในการประเมินคุณภาพได้เชิญผู้สร้างรายได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ชุมชน 

เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพภายใน 

8. มีเครือขำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูดำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหวำงสถำบัน และมีกิจกรรมรวม
กัน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร พร้อมทั้งมีการลงนามการลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง
สถาบันการศกึษา 9 แห่ง เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2555 (9.1.8-1) และในปีการศึกษา 2555 มีกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้คือ  

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา “เยี่ยมบ้านเครือข่ายความร่วมมือพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 11 กันยายน 2555 (9.1.8-2) 

 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพ่ือพัฒนา

ทักษะ ความรู้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันเพ่ือให้ นักศึกษา น ากระบวนการ

ประกันคุณภาพ (PDCA) มาประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการ กิจกรรม และเพ่ือเป็นเวที สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา วันที่ 21 ธันวาคม 2555 (9.1.8-3) 

มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่น
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละ
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กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคัดสรรผลงานของนิสิต เพ่ือส่งเข้าประกวด 
ในโครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยได้รางวัลที่ 1 คือ โครงการ“ค่ายมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วิถีชุมชนร่วมกันคิด ร่วมพิชิต 
ด้วย 7 Miracle” และรางวัลที่ 2 โครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศในวัยใสด้วยความใส่ใจอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน” (9.1.8-3) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 5 4 4 9 ข้อ ไม่บรรลุ 9 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 5 4 5 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
9.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
9.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 
9.1-1-4 แผนงานประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-1-5 แผนการตรวจประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที ่6/2555 วันที่ 19 ธ.ค.2555 
9.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 20 ธ.ค.2555 
9.1-3-1 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.1-4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 

2554 
9.1-4-2 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (ส.ป.ค.01) 
9.1-4-3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
9.1-6-1 ฐานข้อมูลงานบุคลากร 
9.1-6-2 ฐานข้อมูลงานการเงิน 
9.1-6-3 Dropbox QA55 
9.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
9.1-7-2 ผลการประเมินภาวการณ์หางานท าของบัณฑิต 
9.1-7-3 แบบฟอร์มประเมินนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน 
9.1-7-4 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
9.1-7-5 รายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  
9.1-8-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา “เยี่ยมบ้านเครือข่ายความร่วมมือ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” 
9.1-8-3 สรุปโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 คะแนนเฉลี่ยของกำรประเมินตนเองของนิสิตตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านส านึกดี มีคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  2.  การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งมั่น มีคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  3.  การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านสร้างสรรค์ มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  4.  การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านสามัคคี มีคะแนนเฉลี่ย
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  5.  การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง 4 ด้าน มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ ส านึกดี มุ่งมั่น 
สร้างสรรค์ สามัคคี โดยมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดให้ทั้งบุคลากร และนิสิตทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการด าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุน และเสริมสร้างบุคลิกภาพ โดยเฉพาะนิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตรลักษณ์ที่มหาวิทยา  
ลัยฯ ก าหนด  ดังนี้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงผลสะท้อนของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดท าแบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่ส่งเสริมให้
นิสิตมีบุคลิกที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (9.2-1-1) ในโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามตามการรับรู้ของตนเอง เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตที่สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษา จากวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ในปีการศึกษา 2555 โดยเก็บแบบสอบถามจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 172 คน (9.2-1-2) ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “ส านึกดี” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตน มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีจิตใจที่งดงาม มีคุณธรรม และมีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.77 

2. คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “มุ่งม่ัน” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตท างาน และโดยความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

มีความอดทน มีวิริยะ อุตสาหะ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 3.97 

3. คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “สร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวาย 

แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่า และคุณค่าจากความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.03 

4. คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “สามัคคี” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความร่วมมือ ร่วมใจ รู้จัก

ประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มี

ค่าเฉลี่ย 3.94 

5. คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเอง รวมทั้ง 4 ด้าน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 3.93 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.2   5 ข้อ   5 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.2   5 ข้อ   5  5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
หมำยเหตุ :   
รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.2-1 แบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ มก.ตามการรับรู้ของตนเอง 
9.2-2 รายงานผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

 
ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน ...   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ต้นสังกัด 
 4.38 4.34 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15   4.30   4.30    

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15   4.27   4.27    
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีการศึกษา 2555 
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บทท่ี 3  
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

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

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า  มีการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. 
จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.64 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27 
ผลประเมินคุณภาพได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

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 

1. ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด 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 

2. การผลิตบัณฑิต  2.45 2.20 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 5.00 2.62 3.10 5.00 2.62 3.10 3.80 3.80 2.62 3.40 3.58 3.58 2.62 3.26 

3. กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

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

4. การวิจยั  3.59 3.71 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.22 2.22 - 1.40 1.40 4.53 4.53 2.22 3.38 4.24 4.24 1.40 2.82 
5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.89 2.89 - 2.89 2.89 5.00 5.00 2.89 3.94 4.50 4.50 2.89 3.69 

6. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

7. การบริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 0.00 0.00 - 4.25 4.25 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 5.00 4.25 4.85 

8. การเงินและ
งบประมาณ 
 

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

9. ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.52 4.52 - 4.27 4.27 5.00 5.00 4.52 4.76 4.00 4.00 4.27 4.14 
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องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

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 

เฉลี่ยภำพรวม 2.74 2.58 4.89 4.89 4.89 4.63 4.61 4.63 5.00 2.80 2.96 5.00 2.92 3.07 4.54 4.52 2.80 3.93 4.30 4.27 2.92 3.82 
ระดับคุณภำพ พอใช้ พอใช้ ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี

มำก 
พอใช้ พอใช้ ดีมำก พอใช้ พอใช้ ดี

มำก 
ดี

มำก 
พอใช้ ดี ดี ดี พอใช้ ดี 
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 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.01 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดี 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.38 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.94 ผล

ประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผล

ประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี หาก
พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.82 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียด
ดังตารางที ่3.2  
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ตำรำงท่ี 3.2   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร  ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

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 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 2.70 3.27 5.00 2.71 3.29 5.00 5.00 2.70 3.27 5.00 5.00 2.71 3.29 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

2.74 2.58 4.88 4.88 4.88 4.65 4.63 4.65 - 3.10 3.10 - 3.66 3.66 4.47 4.45 3.10 4.13 4.23 4.20 3.66 4.09 

มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 4.57 4.57 4.57 - 0.00 0.00 - 4.25 4.25 5.00 5.00 0.00 4.38 4.57 4.57 4.25 4.53 

มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกจิของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

2.74 2.58 4.80 4.78 4.80 4.70 4.67 4.70 - 3.61 2.86 - 3.56 3.56 4.21 4.15 3.61 4.03 4.07 3.99 3.56 3.92 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้ 

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.22 2.22 - 1.40 1.40 5.00 5.00 2.22 3.33 4.50 4.50 1.40 2.64 
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มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร  ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

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 

เฉลี่ยภำพรวม 2.74 2.58 4.89 4.89 4.89 4.63 4.61 4.63 5.00 2.80 2.96 5.00 2.92 3.07 4.54 4.52 2.80 3.93 4.30 4.27 2.92 3.82 

ระดับคุณภำพ พอใช้ พอใช้ ดีมำก ดีมำก ดี
มำก 

ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

พอใ
ช้ 

พอใช้ ดีมำก พอใช้ พอใช้ ดีมำก ดีมำก พอใช้ ดี ดี ดีมำก พอใช้ ดี 
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 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.27 ผลประเมินได้คณุภาพระดับ พอใช้ 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.13 ผลประเมินได้คุณภาพ

ระดับ ดี 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 

3.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน 
ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.82 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตำรำงท่ี 3.3   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 

มุมมองดำ้น
กำรบริหำร

จัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

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 

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 4.86 4.83 4.86 4.71 4.67 4.71 5.00 2.77 3.14 5.00 2.78 3.15 4.88 4.86 2.77 4.07 4.75 4.71 2.78 3.99 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.00 4.89 4.89 4.89 4.56 4.56 4.56 - 3.38 3.38 - 4.38 4.38 4.90 4.90 3.38 4.47 4.50 4.50 4.38 4.47 

3. ด้านการเงิน 3.59 3.71 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 4.29 4.29 - 4.29 4.36 4.36 - 4.36 

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1.18 1.30 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.26 2.26 - 1.63 1.63 3.09 3.09 2.26 2.68 2.90 2.90 1.63 2.27 

เฉลี่ยภำพรวม 2.74 2.58 4.89 4.89 4.89 4.63 4.61 4.63 5.00 2.80 2.96 5.00 2.92 3.07 4.54 4.52 2.80 3.93 4.30 4.27 2.92 3.82 
ระดับคุณภำพ พอใช้ พอใช้ ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี

มำก 
พอใช้ พอใช้ ดีมำก พอใช้ พอใช้ ดี

มำก 
ดี

มำก 
พอใช้ ดี ดี ดี

มำก 
พอใช้ ดี 
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 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.07 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
3. ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.29 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 2.68 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ 

พอใช้ 
 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.84 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.82  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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ตำรำงท่ี 3.4   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 
มำตรฐำน

สถำบันอุดมศึกษำ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

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 

1. มำตรฐำนด้ำน
ศักยภำพและ
ควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

2.45 2.07 4.90 4.90 4.90 4.60 4.60 4.60 - 2.30 2.30 - 3.62 3.62 4.34 4.34 2.30 3.95 4.05 4.05 3.62 3.97 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 4.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 

   2) ด้านวิชาการ 1.18 1.30 4.67 4.67 4.67 4.09 4.33 4.33 - 2.38 2.38 - 2.34 2.34 3.27 3.27 2.38 3.12 3.12 3.12 2.34 2.99 
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 4.67 4.67 4.67 - 2.26 2.26 - 4.26 4.26 5.00 5.00 2.26 4.31 4.67 4.67 4.26 4.57 

2. มำตรฐำนด้ำน
กำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

3.59 3.71 4.89 4.88 4.89 4.67 4.63 4.67 5.00 2.95 3.14 5.00 2.71 2.92 4.78 4.76 2.95 3.91 4.61 4.57 2.71 3.71 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 4.75 4.67 4.75 4.75 4.67 4.75 5.00 2.70 3.27 5.00 2.71 3.29 4.80 4.75 2.70 4.01 4.80 4.75 2.71 4.02 

   2) ด้านการวิจยั 3.59 3.71 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.22 2.22 - 1.40 1.40 4.53 4.53 2.22 3.38 4.24 4.24 1.40 2.82 
   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.89 2.89 - 2.89 2.89 5.00 5.00 2.89 3.94 4.50 4.50 2.89 3.69 
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มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

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 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภำพรวม 2.74 2.58 4.89 4.89 4.89 4.63 4.61 4.63 5.00 2.80 2.96 5.00 2.92 3.07 4.54 4.52 2.80 3.93 4.30 4.27 2.92 3.82 
ระดับคุณภำพ พอใช้ พอใช้ ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี

มำก 
พอใช้ พอใช้ ดีมำก พอใช้ พอใช้ ดี

มำก 
ดี

มำก 
พอใช้ ดี ดี ดี

มำก 
พอใช้ ดี 
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 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะ... ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- ด้านวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.12 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ 

- ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- ด้านการบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.31 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 

- ด้านการผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.01 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 

- ด้านการวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.38 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

คณะฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะฯภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต  โดยก ากับผลการด าเนินงานในเชิงรุกด้วย
ตัวชี้วัดหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. - 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

การด าเนินการโครงการบางอย่างมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นภายในวิทยาเขต ควรมีการบูรณาการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. - 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. - 
 
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรอย่างถูกต้อง 
2. มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิตทุกปีการศึกษา 
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง โดยออกแบบส ารวจความต้องการศึกษาต่อ 
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา เช่น ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า 
5. มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปีการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ

หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
6. มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
7. มีโครงการน านักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่เพ่ือให้เห็นการปฏิบัติงานจริง มีการอบรมนิสิตก่อนฝึกงาน 

และมีการฝึกงานในสถานประกอบการจริง 
8. มีการประเมินผลการรียนการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา แล้วน าผลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน 
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9. มีการวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนิสิต แล้วน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน เช่น การจัดสอนเสริม  
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มีกลไกการบริหารงานที่ชัดเจนโดยมีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายใน
คณะฯ เป็นกรรมการการด าเนินงาน และมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการจัดสรรทรัพยากร และคณะฯด าเนินงานที่เหมาะสม  
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอกยังมีต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60  
2. สัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 30  
3. คณะยังไม่มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะนิสิตระดับปริญญาโทในการจัดท าบทความวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน

เนื่องจากคณะอยู่ในช่วงระยะแรกของการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารคณะเพ่ิมมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากขึ้น ทั้งนี้
คณะควรพิจารณาก าหนดทิศทางการศึกษาต่อ และหาทุนส าหรับการศึกษาต่อของอาจารย์ และประชาสัมพันธ์ให้
ทราบอย่างทั่วถึง 

2. คณะควรเพิ่มการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. คณะควรมีการจัดท าแผนการส่งเสริมทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการจัดตั้งโครงการเพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะมีการท าแผนที่ชัดเจนในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และมีการจัดท าแผนการส่งเสริม

ทักษะนิสิตในการท าวิทยานิพนธ์ 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ เป็นคณะท างานส่วนกลางของ
คณะฯร่วมกับสโมสรนิสิต ก ากับดูแลและส่งเสริมงานนิสิตของทุกสาขาวิชาในคณะฯ พร้อมทั้งประสานงานกับส่วน
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับนิสิตของคณะฯ 

2. คณะฯ มีการบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต และมีช่องทางในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตที่หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์คณะฯ เว็บไซต์สาขาวิชา บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ สังคมออนไลน์ face book เป็นต้น ท าให้นิสิตสามารถได้รับข่าวสารได้ทันความต้องการ 

3. คณะฯมีโครงสร้างกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและสามารถสนับสนุนให้นิสิตได้ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรครบทุกคนทุกด้านตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ และเปิดโอกาสให้นิสิตเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมหลัก โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 
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4. มีการส่งเสริมกิจกรรมของนิสิต สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์อันดี ทุกระดับ ทั้งในระดับสาขาวิชา 
คณะฯ วิทยาเขต สถาบันการศึกษา ตลอดจนชุมชนในภาคอิสาน ทั้งในกิจกรรมทางวิชาการ  

5. การเสริมสร้างการพัฒนาเครือข่ายกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างศิษย์เก่าและนิสิต ผ่านทางกิจกรรมและเว็ปไซต์ของคณะฯสังคม

ออนไลน์ facebook สาขาวิชาฯ 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เป็น
กรรมการการด าเนินงาน และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดโครงสร้างของฝ่าย
เพ่ือเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมีการจัดสรรทรัพยากร และคณะฯด าเนินงานที่เหมาะสม  
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านประกันคุณภาพและการสร้างเครือข่ายให้กับนิสิตยังมีน้อย 
2. กิจกรรมพัฒนานิสิตยังขาดคุณภาพ 
3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่ายังมีน้อย 
4. การประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของการจัดกิจกรรมยังมี

น้อย 
5. จัดโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในทุกๆ ด้าน โดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคอย

ก ากับดูแล 
6.   บุคลากรในฝ่ายพัฒนานิสิตมีภารกิจมากท าให้มีเวลามาดูแลงานพัฒนานิสิตได้ไม่เต็มที่ 
7.     งานในฝ่ายพัฒนานิสิตมีมาก  
8.     การด าเนินกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศน์สัมพันธ์มีการติดตามและประเมินผลไม่ต่อเนื่อง  

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให้มีระบบ PDCA ในองค์กรนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีการเพ่ิมการศึกษาดูงานกับสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงาน และน ามาปรับ

ประยุกต์ใช้ต่อไป 
3. ควรออกแบบระบบการติดตามช่วยเหลือนิสิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
4. ควรสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่ามากข้ึน 
5.  คณะฯ ควรมีแนวทางในการก ากับให้มีการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมและการวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน ของการจัดกิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
 แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ เป็น
ประธานคณะกรรมการฝ่ายและมีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เป็นกรรมการ โดยมีการด าเนินการ
วางแผนการด าเนินงานตามแผนงานของฝ่ายและแผนงานของคณะฯ โดยมีโครงสร้างกิจกรรมพัฒนานิสิตที่
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สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตในด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต อันส่งผลให้นิสิตเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการท างานด าเนินงานวิจัยของบุคลากร โดยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนวิจัยแก่
บุคลากรจากเงินงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็นต้นมา 

2. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญช านาญในแต่ละด้าน รวมทั้งศักยภาพที่มีอยู่ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการแก้ปัญหาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
และการน าเสนอผลงานวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้งกระตุ้นการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยบุคลากรสามารถน าผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปขอรับการสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้อีกด้วย 

4. คณะฯ สามารถผลิตงานผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานานาชาติได้
เป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา และมีบทความทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอีกเป็นจ านวนมากที่ได้รับการอ้างอิงทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

5. คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความพร้อมในการผลิตผลงานวิจัย 
เพ่ือสร้างความร่วมมืออันดีกับหน่วยงานภายนอก ทั้งบุคลากรภายในคณะฯ ยังมีความพร้อมในการติดต่อ
ประสานงานและสร้างความร่วมมืออันดีในการผลิตผลงานวิจัย โดยมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในท้องถิ่น ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 

6. คณะฯ มีการสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น   มีการ
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่อง
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยการประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีในโครงการเชิดชู
เกียรติบุคลากร สายวิชาการ ด้านวิจัย พร้อมทั้งมอบโล่บุคลากรดีเด่นในโครงการประชุมบุคลากรของคณะฯ  

7. คณะฯ มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในวงการวิชาการและการน าไปใช้
ประโยชน์ โดยมีการส่งเสริมและจัดหาแหล่งข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในวงการวิชาการ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ แล้วน ามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง e-mail address ของบุคลากรภายใน
คณะฯ และผ่านทางเว็บไซด์งานวิจัยฯ ของคณะฯ อยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอมาโดยตลอด   
 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็น
เลขานุการ) มีการด าเนินการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่
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เป็นระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดเอาไว้ ทั้งสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย การส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
จ าเป็นในการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ด าเนินการจัดตั้งนักวิจัยรุ่นอาวุโสหรือนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเฉพาะด้าน ทั้งจากภายในคณะฯ และภายนอก
คณะฯ เพ่ือเผยแพร่กระบวนการคิดและกระตุ้นการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และ /หรือได้รับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 

3. ส่งเสริมให้มีผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย เพ่ือลดภาระงานด้านการเรียนการสอนและเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานวิจัยโดย ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรมีผลักดันให้บุคลากรทุกท่านรับทราบและร่วมกันวางนโยบายและแผนการด าเนินงาน รวมทั้ง
กลยุทธ์ในเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้งผลักดันให้บุคลากรขอทุนอุดหนุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ให้มากกว่านี้ 

2. คณะฯ ควรมีนโยบายและผลักดันให้บุคลากรร่วมกันสร้างระบบการบริหารงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยร่วมกันเป็นเครือข่ายวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิจัย
อาวุโสจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกคณะฯ เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยที่ดีต่อไปในอนาคต 
แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็น
เลขานุการ) มีการด าเนินการวางนโยบายงานวิจัยตามแผนงานและแผนของคณะฯ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ
คณะฯ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัยรวบรวมผลงานวิจัยและจัดท าข้อมูลเพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ ต่อสาธารณชนภายนอก และจัดท าสรุป รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปีอย่างต่อเนื่ อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นและผลักดัน
บุคลากร อันจะส่งผลให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ได้ต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะฯ และได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ โดยยึดถือหลักการและ
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

2. คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ และได้รับการยอมรับจากทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ โดยทางคณะฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการด าเนินงานวิจัยได้เป็นอย่างดี 

3. บุคลากรของคณะฯ ได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดสกลนครและจังหวัด
ใกล้เคียงโดยรอบ  ตลอดจนประเทศเพ่ือนบ้านที่ใกล้เคียง ในการเป็นที่ปรึกษาและให้การบริการวิชาการแก่สังคม 
อาทิเช่น  โครงการพัฒนาวิชาการทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  ประจ าปี 2555 และประจ าปี 2556 
ที่ให้การบริการวิชาการทดสอบวัสดุสิ่งก่อสร้างต่างๆ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ าอันเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแก่
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้รับการยอมรับความเชื่อถือมาโดยตลอด และมีการก าหนดอัตรา
ค่าบริการวิชาการท่ีเป็นมาตรฐาน  

4. คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความพร้อมในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างความร่วมมืออันดีกับหน่วยงานภายนอก และบุคลากรภายในคณะฯ เองก็มีความพร้อม
ในการติดต่อประสานงานและสร้างความร่วมมืออันดีในการให้บริการวิชาการ โดยมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดี
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในท้องถิ่น ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 
 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการ
เทคโนโลยี เป็นเลขานุการ)  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
เป็นระบบ โดยยึดถือหลักการและข้ันตอนการด าเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการ
จัดโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว ซึ่งให้บริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และ
การวิจัย ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 จุดควรพัฒนำ 

กระตุ้นให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ข้อเสนอแนะ 
 คณะฯ ควรผลักดันนโยบายและก าหนดแผนการด าเนินงานเปิดท าการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เพ่ิมเติมในหลักสูตรอืน่ๆ ให้มากข้ึนเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้นโดยเร็ว เพ่ือให้สามารถให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมได้ในขอบเขตที่มากขึ้นกว่าปัจจุบัน 

แนวปฏิบัติที่ดี 
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คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการ
เทคโนโลยี เป็นเลขานุการ) มีการด าเนินการวางนโยบายงานบริการวิชาการตามแผนงานและแผนของคณะฯ 
ส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการของคณะฯ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
รวบรวมผลงานจัดท าข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ ต่อสาธารณชนภายนอก และจัดท า
สรุป รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นและผลักดันบุคลากร อันจะส่งผลให้บุคลากรด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมได้ต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯอยู่ในภาคอีสานตอนบนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งชาติลาว ซึ่งมีความเหมาะสม มี
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย อยู่ในถิ่นมั่นพุทธธรรม และมีบุคลากรที่ทรงภูมิความรู้ในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก 

2. ผู้น าในระดับคณะมีความมุ่งมั่น ศรัทธา ส่งเสริมและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้กรอบของคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย เป็นตัวขับเคลื่อนในการด าเนินกิจกรรมทุก
ฝ่ายทั้งด้านที่เก่ียวข้องกับนิสิต และบุคลากรในคณะ รวมถึงชุมชนโดยรอบวิทยาเขต 

3. คณะมีโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
นิสิต และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่กิจกรรมและบริการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิด
ความภาคภูมิใจและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

4. คณะฯ มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
นิสิต 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะฯมีจัดท าแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี 2555และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกลไก
การขับเคลื่อนทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. คณะต้องใช้เวลาและท าความเข้าใจไปยังนิสิต และบุคลากรในคณะให้ถ่องแท้ ให้เห็นความส าคัญในด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒธรรมอันดีงาม  มีความเข้าใจตรงกัน มีสัมมาทิฐิ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ถ่ายทอดและด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและเป็นไปด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง 

2. คณะฯควรมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียน
การสอนให้อย่างแพร่หลาย 

3. ก าหนดเป็นนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องและจัดสรรงบประมาณรองรับให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายตามดัชนีชี้วัด 
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4. จัดสรรงบประมาณเพ่ิม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรรวมกลุ่มในการท า
กิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจ 

5. กิจกรรมด้านท านุบ ารุง และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไม่ใช่สาขาวิชาหลักท่ีเป็นส่วนหนึ่งในวิชาชีพที่
คณะฯ รับผิดชอบอยู่ จึงไม่ได้จัดอยู่ในภาระหน้าที่หลักอันดับต้นๆ  

  ข้อเสนอแนะ 
1) คณะฯควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรและนิสิต ส่งผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมเข้าร่วมในระดับอุดมศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติสืบต่อไป 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. - 
 
องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และมีความพร้อมที่จะ
น าพาคณะ ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี  

2. คณะฯ มีกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมถึงมีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และแนวคิดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับคณะและระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ  
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. - 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. เนื่องจากเป็นช่วงที่คณะก าลังมีการขยายตัว มีการหมุนเวียนบุคลากรไปศึกษาต่อจ านวนมาก  และมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ดังนั้น จึงมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรทั้งในกลุ่มผู้บริหารและระดับปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนางานในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อย 

2. ระบบสารสนเทศของคณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังต้องพัฒนาต่อไปให้สามารถรองรับและตรงความต้องการ
ของบุคลากร นิสิต และผู้บริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ จ าเป็นต้องมีแผนอัตราก าลังเพ่ือรองรับการเน้นการขยายหลักสูตรในอนาคต 
2. คณะฯ ควรมีกลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล ะ

ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
3. ควรปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และให้สอดคล้องกับ

ขอบเขตและลักษณะงาน เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. - 
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องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ 
2. คณะฯ มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
3. คณะฯ มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
4. คณะฯ มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินที่มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถโดยเฉพาะ 
5. ผู้บริหารของคณะฯ สามารถตรวจสอบผลการใช้ จ่ายเงิน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน

ได้ทันเวลา 
6. วิทยาเขตฯ มีนโยบายสนับสนุนการหารายได้ 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. - 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. มีข้ันตอนการปฏิบัติทางการเงินที่ยุ่งยาก มากข้ันตอน ล่าช้า ในการใช้เงินและขาดความคล่องตัว 
2. บุคลากรขาดการติดตามข่าวสารเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางการเงิน 
3. รายได้ของคณะฯ ขึ้นกับจ านวนนิสิตในสัดส่วนที่สูงมาก 
4. การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นตามแผน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. - 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการขับเคลื่อนกระบวนการประกันคุณภาพ อย่งต่อเนื่อง โดยการน าเทคโนโลยี ใหม่ๆ มาเป็น
ตัวช่วยในการสร้างเครือข่ายการท างาน 

2. คณะฯ มีการพัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
3. คณะฯ มีความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพอย่างมาก 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. - 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. - 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. การใช้ Drop Box เป็นตัวช่วยในการ สร้างเครือข่ายการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ของคณะฯ 
 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา 
และหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ประเมินในภาพรวม ระดับคณะฯ 
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่อง
กลและการผลิต 

1. ทรัพยากรที่

เอ้ืออ านวยในการเรียน

การสอน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการสร้าง

ผลงานนิสิต 

2. ควรส่งเสริมให้

นิสิตสร้างผลงานจาก

การเรียนการสอน 

เพ่ิมข้ึน 

  

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
และ
คอมพิวเตอร์ 

1 หลักสูตรได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก เมื่อปรียบ
เทียบสาขาวิชาอ่ืนๆ 

1.พิจารณา พัฒนา
หลักสูตรเพิ่มขึ้น 

1 อัตราการจบมีน้อย 
เมื่อเทียบกับนิสิต
แรกเข้า 
 

 

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม 

1. มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ 

   

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีการด าเนินการใน
การบริหารหลักสูตรที่ดี 
แม้จะเป็นหลักสูตรที่มี
การยืมหลักสูตรมาใช้ 
2. มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และสามารถ
น ามาสร้างสรรค์ผลงาน
ในเชิงประจักษ์ 

 ควรพัฒนาหลักสูตร
เป็นของตัวเอง โดย
ให้สอดคล้องกับ
บริบทของภูมิภาค 
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หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

1.มีอาจารย์วุฒิ ปริญญา
เอก มากกว่าทุกสาขา 
2.มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่า
ห้องปฏิบัติจะมีไม่
เพียงพอก็ตาม แต่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ก็
ยังสามารถจัดการ
ห้องปฏิบัติการได้เป็น
อย่างดี  

 1. ต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือ
เปรียบเทียบกับ
อาจารย์ที่มีวุฒิป เอก 
ยังไม่มี ควร
พิจารณา เปิด
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

1 มีการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวน
อาจารย์ต่อนิสิต 

 ส่งเสริมให้อาจารย์
ภายในสาขาวิชา
ศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 
 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่อง
กลและการผลิต 

  1.ควรมีระบบและ
กลไกในการส่งเสริม
และพัฒนานิสิต ใน
สาขาให้ครบทุกด้าน 
2. ควรส่งเสริมให้มี

กิจกรรมที่เน้น การ
ด าเนินงานโดยนิสิต
เป็นส าคัญ 
3.ในทุกกิจกรรม ที่

จัดขึ้นควรมีการ
ประเมินผลคุณภาพ 
และน าไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
และ
คอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตมีภาวะความเป็น
ผู้น าหลายด้าน ร่วมแรง
ร่วมใจในการท ากิจกรรม
มาเป็นอย่างดี 

 1.ควรมีการน า
ผลงานประเมิน
คุณภาพในกิจกรรม
ด้านต่างๆไปปรับปรุง
พัฒนาต่อไป 

 

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม 

1. มีระบบและกลไก 
ด้านกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตที่เข้มเข็ง 
 

 1.มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 
และพัฒนาในทุก
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ควรเน้นกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนิสิต 
เป็นส าคัญ   

 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีกิจกรรมครบทุก
ด้าน 
2. มีการสนับสนุนให้
นิสิตได้ออกไปแสดง
ความสามารถทางด้าน
ทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ควรมีการประเมินผล
การให้บริการ
ค าปรึกษาแก่นิสิต
และน าผลไป
ปรับปรุง   

 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

1 มีกิจกรรมส าหรับนิสิต
ครบทุกด้าน 

 1 ควรส่งเสริมให้นิสิต
ได้ด าเนินกิจกรรม
โดยนิสิตเอง 

 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

1.มีระบบและกลไกใน
การด าเนินงานที่เข้มแข็ง 
ในด้านกิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 
2.มีบุคลากรและนิสิตที่มี
ความพร้อมในการพัฒนา
คุณภาพกิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 
 

 1 ควรมีแผนการ
เตรียมความพร้อมใน
การให้ความรู้แก่ศิษย์
เก่า 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่อง
กลและการผลิต 

1. มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่องค์ความรู้
จากผลงานวิจัยสู่
สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้เป็นอย่างดี    

 1.ควรมีการเก็บ
หลักฐานที่สนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัย
ร่วมกับสังคมและ
ชุมชน  
เพ่ือสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
และ
คอมพิวเตอร์ 

1. มีบุคลากรและนิสิตที่
มีความสามารถในการท า
วิจัย 
2. ผลงานโครงงาน
วิศวกรรม ของนิสิตมี
มาก 
 

 1.ควรมีการสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยกับ
ภายนอก เพื่อให้ได้
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานจาก
ภายนอกเพ่ิมข้ึน 
2.ควรมีการพัฒนา 
ถ่ายทอดองค์ความรู้
จากการท าโครงงาน
วิศวกรรม จากรุ่นพ่ี 
สู่รุ่นน้อง  

 

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม 

1.มีบุคลากรที่สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยและ 
สามารถเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้สู่
สาธารณชน 

   

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีผลงานนิสิตเข้าร่วม
โครงการแข่งขันและ
ได้รับรางวัลวิจัยที่น า
พัฒนาการเรียนการสอน
2. มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในการท า
วิจัย 

 1. ขาดความ
เชื่อมโยงงานที่มีอยู่
แล้วให้เป็นงานวิจัย
  
2. งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานยังไม่
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เพียงพอ 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

  1.งานวิจัยมี
งบประมาณจาก
ภายนอกไม่มาก ควร
สร้างเครือข่ายกับ
เอกชน ขอสนับสนุน 
ปัจจัยการบริหาร 
เพราะภาคเอกชน
ส่วนหนึ่งมีความ
ต้องการรับรอง
คุณภาพของวัสดุอยู่
แล้ว 

 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

1. มีข้อมูลส าหรับ
ท างานวิจัยมาก ควรใช้
เครือข่ายสร้าง
ผลงานวิจัยแทนที่จะต้อง
ท าเองทั้งหมด ผ่าน
โครงการคลินิควิจัย 

 

 1. ยังไม่มีผลงานวิจัย
ของบุคลากรใน
สาขาวิชา (มีเพียง
ผลงานโครงการ
บริการวิชาการ )
ดังนั้น สาขาวิชาควร
กระตุ้นบุคลากรให้
ผลิตผลงานวิจัย โดย
อาจร่วมกับฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
ของคณะฯ 
2. โครงการบริการ
วิชาการ ควรน าไป
บูรณาการกับ
งานวิจัย 

 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่อง
กลและการผลิต 

1. มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 1.ควรมีการประเมิน
ความส าเร็จของ
การบูรณาการทาง
วิชาการแก่สังคมกับ
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การเรียนการสอน
และการวิจัย และน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณา
การฯ 
2.ในการน าเสนอ
รายงานประเมิน
ตนเอง ควรมีการ
น าเสนอให้เห็นถึง
การเชื่อมโยงการบูร
ณาการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียน
การสอน และการ
วิจัย 
3.มีบุคลากรและ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การบริการวิชาการ 
แต่เป็นเพียงเฉพาะ
กลุ่ม 

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
และ
คอมพิวเตอร์ 

1. มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 

 1.ควรมีการประเมิน
ความส าเร็จของ
การบูรณาการทาง
วิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย และน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณา
การฯ 
2.ควรมีการสร้าง
เครือข่ายบริการ
วิชาการกับท้องถิ่น 
ชุมชนให้มากขึ้น 

 



- 260 -  รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
3.ควรมีการพัฒนา
โครงการบริการ
วิชาการเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับองค์กร 

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม 

1.บุคลากรของสาขามี
ความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญใน
หลากหลายแขนง  
ท าให้มีโครงการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นที่ยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศ  
2. สาขาวิชามีเครือข่าย
ความร่วมมือที่ดีกับ
หน่วยงานภายนอกใน
การด าเนินงานบริการ 
วิชาการท้ังยังมี
ความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนรอบวิทยาเขต ซึ่ง
ในอนาคต อาจจะ
ประยุกต์ 
หรือต่อยอดกับชุมชน 
นอกจากโครงการบริการ
วิชาการ อาทิ เช่น 
อาจจะด าเนินงาน 
โครงการวิจัย โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หรือ โครงการอ่ืนๆ 
ตามมาอีก เป็นต้น 

   

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน

 1.ควรมีการประเมิน
ความส าเร็จของ
การบูรณาการทาง
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และการวิจัย 

 

 

วิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย และน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณา
การฯ 
2. ควรมีการสร้าง
เครือข่ายบริการ
วิชาการ กับภายนอก
ให้มากขึ้น 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

1.งานบริการวิชาการ
เข้มแข็งมาก ควรน ามา
บูรณาการกับการเรียน
การสอนให้มากข้ึน 
(เพ่ิมเติม) 
2 มีบุคลากรที่มี
ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญตลอดจนความ
พร้อมในการให้บริการ
วิชาการ แก่ชุมชนและ
สังคม 
3.มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 1. ควรมีการ
ประเมินความส าเร็จ
ของการบูรณาการ
ทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน
และการวิจัย และน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณา
การฯ 
 

 

สาขาวิชา
สาธารณสุข 

โครงการบริการวิชาการ
ของสาขาวิชาสามารถ
น าไปบูรณาการกับทั้ง
การเรียนการสอนได้
อย่างดีเยี่ยม 

   

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สาขาวิชา ควรมีกิจกรรมบูรณาการ    
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วิศวกรรมเครื่อง
กลและการผลิต 

ด้านท านุบ ารุง กับการ
เรียนการสอน 

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
และ
คอมพิวเตอร์ 

เป็นศาสตร์ที่มีหลายวิชา
ที่สามารถบูรณาการกับ
การเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

 1.ส่งเสริมให้มีการ
ก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและมี
ผลงานระดับชาติ 

 

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม 

มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน 

 ส่งเสริมให้มี
มาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีผลงาน
ระดับชาติ 

 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ควรมีการประเมินผล
คุณภาพด้านท านุ
บ ารุง และบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
ที่ชัดเจน และน าผล
ไปปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

  1 ควรมีการบูรณา
การด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน 
2 ควรมีการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และมีผลงาน
ระดับชาติ 

 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

1. มีกิจกรรมที่
หลากหลายในการบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน 

 ควรมีการก าหนด
หรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมี
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หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ผลงานระดับชาติ 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเมินในภาพรวม ระดับคณะฯ 
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
ประเมินในภาพรวม ระดับคณะฯ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ประเมินในภาพรวม ระดับคณะฯ 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ตามรอบปี
การศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2555 นั้น คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา                   
ปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 34 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง
ฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 31 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ - กิจกรรม  
  รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 
รำยงำน ณ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 

 
1. จุดที่ควร

พัฒนำ 
2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร

แก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

อาจารยป์ระจ ายงั
มคีุณวุฒปิรญิญา
เอกและต าแหน่ง
ทางวชิาการต ่า
กว่าเกณฑ์
ค่อนขา้งมาก  

คณะควรมกีารสง่เสรมิการเพิม่คณุวุฒิ
และต าแหน่งทางวชิาการอย่างชดัเจน 

ปจัจบุนั คณะฯ มอีาจารย์
ระดบัป.เอกคดิเป็นสดัสว่น 
22.50% และมตี าแหน่ง
ทางวชิาการระดบั ผศ.ขึน้
ไปคดิเป็นสดัสว่น 6.25% 
อย่างไรกต็าม คณะฯ มี
อาจารยท์ีก่ าลงัศกึษาต่อใน
ระดบัป.เอกในสดัสว่น 
27.5% และอยู่ในระหว่าง
การพจิารณาต าแหน่งทาง
วชิาการคดิเป็นสดัสว่น 
6.25% 

1. เร่งรดัการขอ
ต าแหน่งทาง
วชิาการของ
อาจารย ์
2. เพิม่ศกัยภาพ
ของอาจารยเ์พื่อ
สง่เสรมิ
การศกึษาต่อใน
ระดบัปรญิญา
เอก 

1. โครงการ
ผลติต ารา
วชิาการและ
เอกสารค าสอน 
 
2. โครงการ
เพิม่ศกัยภาพ
ดา้นการศกึษา
ต่อส าหรบั
อาจารย ์

1. สดัสว่นที่
เพิม่ขึน้ของ
อาจารยท์ีม่ ี
คุณวุฒริะดบั
ปรญิญาเอก        
2. จ านวน
อาจารยท์ีย่ ื่นขอ
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

100 
 
 
 

50 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

รองคณบดี
ฝา่ย

วชิาการ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

อตัราผลสมัฤทธิ ์
ของบณัฑติระดบั
ปรญิญาตรทีุก
สาขาวชิามี
แนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง  

คณะควรวเิคราะหห์าสาเหตุและหา
มาตรการปรบัปรงุกระบวนการเรยีน
การสอน เพื่อเพิม่อตัราผลสมัฤทธิข์อง
บณัฑติระดบัปรญิญาตร ี

อตัราการพน้สภาพของ
นิสติจะอยู่ในชัน้ปีที ่1 ใน
สดัสว่นทีส่งูทีส่ดุ  
(10.82 %) นอกจากนัน้ 
พบว่านิสติมปีญัหาดา้น
ความรูพ้ืน้ฐานไม่ดพีอ 
เป็นเหตุใหผ้ลการศกึษาไม่
ดเีท่าทีค่วร 

เพิม่อตัรา
สมัฤทธิผ์ลใหแ้ก่
นิสติ โดยเน้นที่
ความรูพ้ืน้ฐาน 
และเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพดา้น
การสอนใหแ้ก่
อาจารย ์

1. โครงการ
ผูช้่วยสอน  
2. โครงการ
พฒันา
ศกัยภาพ
อาจารยด์า้น
การเรยีนการ
สอน      
3. โครงการ
เยีย่มบา้นนิสติ 

อตัราสมัฤทธิผ์ล
ทางการศกึษา
ของนิสติ 

100 
 

20 
 
 
 

20 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 
ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
 

ก.ย.55 - 
พ.ค. 56 

(1-2)-รอง
คณบดฝีา่ย
วชิาการ 
(3)-รอง

คณบดฝีา่ย
พฒันานิสติ
และวเิทศ
สมัพนัธ ์

การจดัสรรเงนิ
ส าหรบัใชใ้นการ
บ ารุงรกัษา
เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ยงัไม่
เป็นระบบที่
ชดัเจน   

คณะควรประชมุหารอืผูเ้กีย่วขอ้ง โดย
อาจน าขอ้มลู FTES มาใช้
ประกอบการจดัสรรเงนิส าหรบัใชใ้น
การบ ารุงรกัษาเครื่องมอื อุปกรณ์ 

การจดัสรรเงนิส าหรบัใชใ้น
การบ ารุงรกัษาเครื่องมอื/
อุปกรณ์ใชห้ลกัการความ
จ าเป็นและพอเพยีง โดยให้
ความส าคญักบัการเรยีน
การสอนเป็นอนัดบัแรก 
ทัง้นี้ การจดัสรรจะเป็นไป
ตามมตทิีป่ระชมุร่วมหน.
สาขาวชิา และดว้ยเหตุ
ทีว่่าเครื่องมอื/อุปกรณ์ใน
แต่ละสาขาวชิามรีาคาไม่
เท่ากนั ดงันัน้การน าขอ้มลู 

พจิารณาการ
จดัสรร
งบประมาณดา้น
การจดัซือ้และ
บ ารุงรกัษาวสัดุ/
อุปกรณ์ตาม
ความจ าเป็นและ
การใชง้านจรงิ
ของแต่ละ
สาขาวชิา โดย
ผ่านมตทิีป่ระชมุ
ระหว่างหวัหน้า

1. โครงการ
ปรบัปรุงและ
ซ่อมแซม
หอ้งปฏบิตักิาร
เพื่อการเรยีน
การสอนของ
สาขาวชิา 
(งบด าเนินการ) 
2. โครงการ
จดัหาครุภณัฑ์
เพื่อการเรยีน
การสอน

รายงานการ
ประชุมระหว่าง
หวัหน้า
สาขาวชิาใน
ประเดน็การ
จดัสรร
งบประมาณเพื่อ
การบ ารุงรกัษา
เครื่องมอื/
อุปกรณ์ 

750 
 
 
 
 
 

3.360 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
 
 

 
ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

เลขานุการ
คณะฯ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

FTES มาใชจ้งึอาจไม่
ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
เท่าทีค่วร 

สาขาวชิา
ทัง้หมด 

ส าหรบั
สาขาวชิา 

จ านวนเงนิ
สนบัสนุนงานวจิยั
และการตพีมิพ์
เผยแพร่
ผลงานวจิยัยงัต ่า
กว่าเกณฑ์
ค่อนขา้งมาก  

คณะควรมแีนวทางในการสนบัสนุนให้
อาจารยเ์ขา้สูง่านวจิยัมากขึน้ เพื่อ
ร่วมมอืกนัหาเงนิสนบัสนุนงานวจิยั
จากภายนอก รวมทัง้ตพีมิพเ์ผยแพร่
ผลงานวจิยัใหเ้พิม่มากขึน้  

งบประมาณการสนบัสนุน
งานวจิยัและตพีมิพข์อง
คณะฯ ในปีงบประมาณ 
2555 มทีัง้สิน้   บาท ซึง่
เป็นจ านวนทีน้่อยมากจรงิ 
ทัง้นี้ เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ดา้นงบประมาณของวทิยา
เขตฯ เอง 

จดัสรร
งบประมาณดา้น
การวจิยัและ
ตพีมิพเ์พิม่มาก
ขึน้ โดยอาจ
น ามาจากเงนิ
รายไดส้ว่นอื่น
ทดแทนเงนิ
รายไดจ้ากวทิยา
เขตฯ 

1. โครงการ
ทุนอุดหนุน
งานวจิยั
บุคลากรเพื่อ
น าไปใช้
ประโยชน์หรอื
ตพีมิพเ์ผยแพร่ 
2. โครงการ
ทุนอุดหนุน
งานวจิยัหรอื
บรกิารวชิาการ
จากผลงาน
นิสติหรอืองค์
ความรูจ้าก
ทอ้งถิน่ 

1. จ านวนเงนิ
สนบัสนุน
งานวจิยัและ
ตพีมิพเ์ผยแพร่
งานวจิยั 

800 
 
 
 
 

200 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
 
 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยั
และบรกิาร
วชิาการ 

องคป์ระกอบที ่1                

การจดัท า คณะควรจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ คณะฯ จดัท าแผนปฏบิตัิ แยกแผนการ/ 1. โครงการ 1. แผนปฏบิตัิ 1 ก.ย.55 – คณบด ี
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี
ยงัไมจ่ าแนกตาม
พนัธกจิของคณะ
ใหช้ดัเจน  

ประจ าปีโดยจ าแนกโครงการต่างๆ 
ตามพนัธกจิใหช้ดัเจน 

ราชการในปีงบประมาณ 
2556 ตามยุทธศาสตรก์าร
พฒันาทีไ่ดร้ายงานและ
ไดร้บัอนุมตจิากสภามก. 

โครงการ ตาม
แผนปฏบิตักิารที่
จดัท าใหอ้ยูใ่น
หมวดหมู่ตาม
พนัธกจิ โดย
จดัท าแยกอกีชุด
หนึ่ง 

จดัท า
แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีระดบั
คณะฯ 

ราชการประจ าปี
ตามพนัธกจิของ
คณะฯ 

ต.ค.55 

องคป์ระกอบที ่2                 

คณะมกีาร
ประเมนิการเรยีน
ไม่ครบถว้นทุก
รายวชิา และผล
การประเมนิไม่ถงึ 
3.51 บางรายวชิา 
จงึสง่ผลใหผ้ลการ
ด าเนินงานดา้น
ระบบและกลไก
การจดัการเรยีน
การสอนไม่
ครบถว้นตาม
เกณฑ ์ 

คณะควรก าหนดแผนการพฒันาผล
การประเมนิการเรยีนการสอนใหไ้ด้
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด เช่น 
การจดัท าแผนพฒันาเทคนิคการเรยีน
การสอนแก่อาจารย ์

ในปีการศกึษา 2554 
คณะฯ มรีายวชิาทีไ่มม่ี
นิสติท าการประเมนิการ
สอนออนไลน์ทัง้สิน้  วชิา 
และมวีชิาทีไ่ดร้บัผลการ
ประเมนิไมถ่งึ 3.51 ทัง้สิน้  
วชิา 

1. 
ประชาสมัพนัธ์
ใหน้ิสติและ
ผูส้อนทราบ 
2. รบัทราบ
ปญัหาและหา
แนวทางแกไ้ขใน
รายวชิาทีผ่ล
ประเมนิต ่า 

1. โครงการ
พฒันา
ศกัยภาพ
อาจารยด์า้น
การเรยีนการ
สอน 
 
2. ก ากบัและ
ตดิตามการ
ประเมนิผลการ
เรยีนการสอน
อย่างใกลช้ดิ 

1. จ านวน
รายวชิาทีไ่ดร้บั
การประเมนิการ
เรยีนการสอน
ออนไลน์ในปี
การศกึษา 2555  
2. จ านวน
รายวชิาทีม่ผีล
การประเมนิไม่
ถงึ 3.51 ในปี
การศกึษา 2555 

20 ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
 
 

ต.ค.54 - 
พ.ค. 56 

รองคณบดี
ฝา่ย

วชิาการ 



- 270 - 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

สดัสว่นคุณวุฒิ
อาจารยร์ะดบั
ปรญิญาเอกยงัมี
ต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานรอ้ยละ 
60 ผูบ้รหิารคณะ
เพิม่มาตรการ
สง่เสรมิและ
สนบัสนุนให้
อาจารยไ์ดศ้กึษา
ต่อระดบัปรญิญา
เอกมากขึน้ 

คณะควรพจิารณาก าหนดทศิทาง
การศกึษาต่อ เพิม่ศกัยภาพอาจารย์
เพื่อการศกึษาต่อ และหาทุนส าหรบั
การศกึษาต่อของอาจารย ์และ
ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบอย่างทัว่ถงึ 

ปจัจบุนั คณะฯ มอีาจารย์
ระดบัป.เอกคดิเป็นสดัสว่น 
22.50% อย่างไรกต็าม 
คณะฯ มอีาจารยท์ีก่ าลงั
ศกึษาต่อในระดบัป.เอกใน
สดัสว่น 27.5% 

1. เพิม่ศกัยภาพ
การศกึษาต่อ
ของอาจารย ์

1. โครงการ
เพิม่ศกัยภาพ
ดา้นการศกึษา
ต่อส าหรบั
อาจารย ์
2. โครงการ
เพิม่ศกัยภาพ
บุคลากรสาย
อาจารย ์
3. โครงการ
สง่เสรมิ
ศกัยภาพทาง
วจิยัแก่
บุคลากร 

1. สดัสว่นที่
เพิม่ขึน้ของ
อาจารยท์ีม่ ี
คุณวุฒริะดบั
ปรญิญาเอก 

50 
 
 
 

495 
 
 

150 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
ต.ค.54 - 
พ.ค. 56 

เลขานุการ
คณะฯ 

 
 

เลขานุการ
คณะฯ 

 
รองคณบดี
ฝา่ยวจิยั
และบรกิาร
วชิาการ 

สดัสว่นของ
อาจารยท์ีด่ ารง
ต าแหน่งทาง
วชิาการยงัต ่ากว่า
เกณฑม์าตรฐาน
รอ้ยละ 30  

คณะควรเพิม่การสนบัสนุนทัง้ทางตรง
และทางออ้มในการกระตุน้และสรา้ง
แรงจงูใจใหอ้าจารยน์ าเสนอผลงาน
ทางวชิาการเพื่อขอต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ปจัจบุนั คณะฯ มอีาจารย์
ทีม่ตี าแหน่งทางวชิาการ
รบัผศ.ขึน้ไปคดิเป็น
สดัสว่น 6.25% อย่างไรก็
ตาม คณะฯ มอีาจารยท์ีอ่ยู่
ในระหว่างการพจิารณา
ต าแหน่งทางวชิาการคดิ
เป็นสดัสว่น 6.25% 

1. เร่งรดัการขอ
ต าแหน่งทาง
วชิาการของ
อาจารย ์

1. โครงการ
ผลติต ารา
วชิาการและ
เอกสารค าสอน 
2. โครงการ
พฒันา
ศกัยภาพ
อาจารยด์า้น

1. จ านวน
อาจารยท์ีย่ ื่นขอ
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

100 
 
 

20 
 
 
 

495 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
 

ต.ค.55 - 

รองคณบดี
ฝา่ย

วชิาการ 
 

รองคณบดี
ฝา่ย

วชิาการ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

การเรยีนการ
สอน 
3. โครงการ
เพิม่ศกัยภาพ
บุคลากรสาย
อาจารย ์
4. โครงการ
ทุนอุดหนุน
งานวจิยั
บุคลากรเพื่อ
น าไปใช้
ประโยชน์หรอื
ตพีมิพเ์ผยแพร่ 
5. โครงการ
สง่เสรมิ
ศกัยภาพทาง
วจิยัแก่
บุคลากร 
6. ก าหนด
ผูร้บัผดิชอบ
ตดิตามการขอ
ต าแหน่งทาง

 
 

800 
 
 
 
 

150 
 
 
0 

พ.ค. 56 
 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
 
 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
ต.ค.55 – 
ธ.ค. 55 

เลขานุการ
คณะฯ 

 
เลขานุการ
คณะฯ 

 
 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและ

บรกิาร
วชิาการ 

 
เลขานุการ
คณะฯ 



- 272 - 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

วชิาการ
โดยตรง 

คณะยงัไมม่ี
กจิกรรมการ
พฒันาทกัษะนิสติ
ระดบัปรญิญาโท
ในการจดัท า
บทความ
วทิยานิพนธท์ี่
ชดัเจนเนื่องจาก
คณะไดเ้ปิด
หลกัสตูร
บณัฑติศกึษาเป็น
ปีแรก  

คณะควรมกีารจดัท าแผนการสง่เสรมิ
ทกัษะนิสติในการจดัท าบทความจาก
วทิยานิพนธอ์ย่างเป็นระบบ 

 คณะฯ เปิดการเรยีนการ
สอนในระดบัปรญิญาโท 
เป็นปีแรก อาจท าใหค้วาม
พรอ้มในการด าเนินงานไม่
ครอบคลุมในทุกภารกจิ  

สง่เสรมิใหน้ิสติ
เผยแพร่ผลงาน
จากโครงงานใน
ชัน้ปีที ่4 

1. โครงการ
สง่เสรมิและ
พฒันา
โครงงาน
วศิวกรรมและ
ปญัหาพเิศษ 
 
2. โครงการ
ทุนอุดหนุน
งานวจิยัหรอื
บรกิารวชิาการ
จากผลงาน
นิสติหรอืองค์
ความรูจ้าก
ทอ้งถิน่ 

1. จ านวน
บทความทาง
วชิาการจากนิสติ 

180 
 
 
 
 

200 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
 
 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยั
และบรกิาร
วชิาการ 

 
รองคณบดี
ฝา่ยวจิยั
และบรกิาร
วชิาการ 

องคป์ระกอบที ่3                

ค าถามในแบบ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานดา้น
ฝึกประสบการณ์

คณะควรมกีารประเมนิผลความพงึ
พอใจของนิสติทีม่ต่ีอคุณภาพการ
ใหบ้รกิารดา้นพฒันาประสบการณ์
วชิาชพีโดยเฉพาะ 

ปจัจบุนัคณะฯ ยงัไมม่กีาร
ประเมนิความพงึพอใจของ
นิสติ ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิาร
ดา้นพฒันาประสบการณ์

ปรบัปรุงรปูแบบ
ประเมนิผลให้
สะทอ้นความพงึ
พอใจของนิสติให้

1. ปรบัปรุง
แบบ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานของ

1. แบบ
ประเมนิผลที่
ไดร้บัการ
ปรบัปรุงแลว้และ

- ต.ค.55 – 
ม.ค. 56 

รองคณบดี
ฝา่ยพฒันา
นิสติและ
วเิทศ



 
 

- 273 - 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

วชิาชพีใหแ้ก่นิสติ
ยงัไม่สะทอ้น
ความพงึพอใจ
ของนิสติทีช่ดัเจน  

วชิาชพี โดยเฉพาะ ชดัเจนมากขึน้ โครงการกลุ่ม
สรา้งเสรมิ
ประสบการณ์
ดา้นวชิาชพี
ใหแ้ก่นิสติให้
สะทอ้นความ
พงึพอใจของ
นิสติ 

น าไปใชง้านใน
ทุกโครงการใน
กลุ่มสรา้งเสรมิ
ประสบการณ์
ดา้นวชิาชพี
ใหแ้ก่นิสติ 

สมัพนัธ ์

องคป์ระกอบที ่4                

จ านวนสดัสว่น
อาจารยป์ระจ าที่
ท าวจิยัมน้ีอย 
(รอ้ยละ 16.25) 
และมบีาง
สาขาวชิาทีย่งัไม่
มผีลงานวจิยั 

คณะควรส ารวจ/ประเมนิความตอ้งการ
การสนบัสนุนการท าวจิยัของนกัวจิยั
ใหค้รอบคลมุบุคลากรทุกสาขาวชิา 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูและใชใ้นการ
ปรบัปรุงกระบวนการสนบัสนุนการ
วจิยัและการอ านวยความสะดวกการ
วจิยัทุกดา้น เพื่อสรา้งแรงจงูใจให้
บุคลากรท าวจิยัเพิม่มากขึน้ 

ในปจัจุบนั บุคลากรวจิยั 
โดยเฉพาะอาจารย ์มภีาระ
งานสอนและงานสว่นกลาง
ค่อนขา้งมาก เป็นเหตุให้
การผลติผลงานวจิยั
ค่อนขา้งกระจุกตวัอยูท่ี่
บางกลุ่ม 

สง่เสรมิและ
สนบัสนุน
อาจารยใ์หท้ า
ผลงานวจิยั และ
ก าหนด KPI 
ของการ
ประเมนิผลงาน
กบัสาขาให้
สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัจาก
สาขาวชิา 

1. โครงการ
เพิม่ศกัยภาพ
ดา้นการศกึษา
ต่อส าหรบั
อาจารย ์
2. โครงการ
เพิม่ศกัยภาพ
บุคลากรสาย
อาจารย ์
3. โครงการ
สง่เสรมิ
ศกัยภาพทาง
วจิยัแก่

1. จ านวน
อาจารยท์ีม่ ี
ผลงานวจิยั 
 
 
2.สดัสว่น
อาจารยใ์นแต่ละ
สาขาวชิาทีม่ี
ผลงานวจิยั 
 

50 
 
 
 

495 
 
 

150 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
 

ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

 
ต.ค.55 - 
พ.ค. 56 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยั
และบรกิาร
วชิาการ 
เลขานุการ
คณะฯ 

 
รองคณบดี
ฝา่ยวจิยั
และบรกิาร 



- 274 - 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร 
องคป์ระกอบที ่5                

แผนการ
ใหบ้รกิารวชิาการ
แก่สงัคมของคณะ
ยงัไมช่ดัเจน 

คณะควรจดัท าแผนการบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม เพื่อประมาณ
การงบประมาณ ก าหนดช่วงเวลา 
หวัขอ้ เพื่อประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูร้บับรกิารไดร้บัทราบอย่างทัว่ถงึ 

การด าเนินการบรกิาร
วชิาการแก่สงัคมที่
ด าเนินการโดยคณะฯ นัน้ 
ม ี2 ลกัษณะ กล่าวคอื 
ด าเนินการโดยศนูยว์จิยั
และบรกิารเทคโนโลย ีและ
ด าเนินการในระดบั
สาขาวชิา 

จดัท าแผนการ
ใหบ้รกิาร
วชิาการแก่สงัคม
โดยน ามาเป็น
สว่นหนึ่งของ
แผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี
ของคณะ 

1. โครงการ
บรกิารวชิาการ
จากแต่ละ
สาขาวชิา 
2. จดัประชุม/
สมัมนา เพื่อ
วเิคราะหค์วาม
ตอ้งการรบั
บรกิารวชิาการ 
3. โครงการ 
PDCA เพื่อการ
พฒันาปรบัปรุง
ระบบการ
ใหบ้รกิารทาง
วชิาการ 

แผนการ
ใหบ้รกิาร
วชิาการทีไ่ดร้บั
การผนวกเขา้กบั
แผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี
ของคณะฯ 

- 
 
 
- 
 
 
 

20 

ส.ค.55 – 
ม.ค. 56 

 
ส.ค.55 – 
ม.ค. 56 

 
 

ส.ค.55 – 
ม.ค. 56 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยั
และบรกิาร
วชิาการ 

การพจิารณา
ล าดบัความ
ตอ้งการดา้นการ
บรกิารวชิาการ
ของชมุชนหรอื

ควรมกีารวางระบบในการพจิารณา
ล าดบัความตอ้งการของชุมชนหรอื
ทอ้งถิน่ 

การด าเนินการบรกิาร
วชิาการแก่สงัคมที่
ด าเนินการโดยคณะฯ นัน้ 
ม ี2 ลกัษณะ กล่าวคอื 
ด าเนินการโดยศนูยว์จิยั

จดัวางระบบการ
พจิารณาล าดบั
ความตอ้งการ
ของชมุชนหรอื
ทอ้งถิน่ในการ

1. โครงการ 
PDCA เพื่อการ
พฒันาปรบัปรุง
ระบบการ
ใหบ้รกิารทาง

ระบบการ
พจิารณาล าดบั
ความตอ้งการ
ของชมุชนหรอื
ทอ้งถิน่ส าหรบัค

20 ส.ค.55 – 
ม.ค. 56 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยั
และบรกิาร
วชิาการ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ทอ้งถิน่ยงัไม่เป็น
ระบบ การศกึษา
และส ารวจความ
ตอ้งการของ
ชุมชน แต่ละ
ชุมชนอาจมคีวาม
แตกต่างกนั 

และบรกิารเทคโนโลย ีและ
ด าเนินการในระดบั
สาขาวชิา 

วางแผน
โครงการบรกิาร
วชิาการที่
ถ่ายทอดสู่
ประชาชน 

วชิาการ รงการบรกิาร
วชิาการที่
ถ่ายทอดสู่
ประชาชน 

ศนูยว์จิยัและ
บรกิารเทคโนโลยี
มกีารใหบ้รกิาร
วชิาการกบั สปป.
ลาว มาอย่าง
ต่อเนื่อง  

ศนูยว์จิยัและบรกิารเทคโนโลยคีวร
เตรยีมความพรอ้มในการใหบ้รกิาร
ทางวชิาการเพื่อรองรบัการ
เปลีย่นแปลงในอนาคตเกีย่วกบั
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดว้ย 

ในปจัจุบนั ศนูยว์จิยัและ
บรกิารเทคโนโลยไีด้
ใหบ้รกิารวชิาการแก่
หน่วยงานในพืน้ทีเ่ขต
จงัหวดัสกลนครและ
จงัหวดัใกลเ้คยีงเป็นหลกั 
ทัง้นี้ ตามความตอ้งการ
ของหน่วยงานทอ้งถิน่ทีจ่ดั
ขอมา 

เตรยีมความ
พรอ้มในการ
ขยายฐานบรกิาร
สูส่ากล 

1. โครงการวว. 
สูป่ระชาคม
อาเซยีน 
2. โครงการ
พฒันาวชิาการ
เพื่อรองรบั
ประชาคม
อาเซยีนของ
สาขาวชิา 
3.โครงการ
เตรยีมความ
พรอ้มตอ้งการ
เปิดเสรี
ทางการศกึษา
ในประชาคม

1. ระดบัความ
พรอ้มในการ
ใหบ้รกิาร
วชิาการสูส่ากล 

50 
 
- 
 
 
 

30 

ส.ค.55 – 
พ.ค. 56 
ส.ค.55 – 
พ.ค. 56 

 
ส.ค.55 – 
พ.ค. 56 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยั
และบรกิาร
วชิาการ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

อาเซยีน 
องคป์ระกอบที ่6                

-                

องคป์ระกอบที ่7                

คณะวเิคราะห์
และระบุความ
เสีย่งตามบรบิท
ของคณะ น้อย
กว่า 3 ดา้น  

คณะควรวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง
ตามบรบิทของคณะอย่างน้อย 3 ดา้น 

คณะฯ มกีารด าเนินการ
จดัท าแผนบรหิารความ
เสีย่งจากการจดัล าดบั
ความส าคญัของโอกาสและ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิความ
เสีย่งสงูทีส่ดุ ซึง่ม ี2 ดา้นที่
ตอ้งรบีด าเนินการจดัการ
ความเสีย่ง ท าใหค้วาม
เสีย่งทีเ่หลอืยงัไม่ไดร้บั
การบรรจุในแผนบรหิาร
ความเสีย่งในปีงบประมาณ 
2554  

จดัท าแผนการ
ด าเนินงาน การ
บรหิารความ
เสีย่งภาพรวม
ของคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมศาสตร ์

1.ระดม
ความคดิในการ
จดัท าแผน
(ประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร ท า
แผนการ
บรหิารความ
เสีย่ง 
2.ประเมนิ
โอกาสและ
ผลกระทบจาก
ปจัจยัเสีย่งจาก
การระดม
ความคดิ 
3.หาแนวทาง
การจดัการ
ความเสีย่ง และ

ไดแ้ผนการ
บรหิารความ
เสีย่งคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมศาสตร ์
3 ดา้น ดงันี้ 
1.ดา้นนโยบาย 
และยุทธศาสตร์
หรอืกลยุทธ ์
2.ดา้นการ
บรหิารจดัการ
ตามระเบยีบ
คณะกรรมการ
ตรวจเงนิ
แผ่นดนิ(ดา้น
การผลติตาม
ภารกจิหลกัของ

- ก.ย.55 – 
ต.ค. 55 

 
 
 
 

ก.ย.55 – 
ต.ค. 55 

 
 

ก.ย.55 – 
ต.ค. 55 

 
ก.ย.55 – 
ต.ค. 55 

 

คณบด ี
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด
งบประมาณ
และ
ผูร้บัผดิชอบ 
4.ตดิตามและ
ประเมนิผลจาก
การจดัการ
ความเสีย่ง  
5.น าไป
ปรบัปรุงการ
ด าเนินงานใน
ภาพรวมของ
แผนบรหิาร
ความเสีย่งในปี
ถดัไป 

หน่วยงาน) 
3.ดา้นภยัพบิตัิ
ธรรมชาต ิ

 
ก.ย.55 – 
ต.ค. 55 

 

องคป์ระกอบที ่8                
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณ 
(หน่วย:1000 

บำท) 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

คณะมแีผนกล
ยุทธท์างการเงนิ
แต่ไม่ชดัเจน
เทา่ทีค่วร  

คณะควรวางแผนกลยุทธท์างการเงนิ 
โดยเป็นแผนระยะยาวทีร่ะบุทีม่า และ
ใชไ้ปของทรพัยากรทางการเงนิของ
คณะทีส่ามารถผลกัดนัแผนกลยทุธ์
ของคณะใหส้ามารถด าเนินการได ้ซึง่
แผนกลยุทธท์างการเงนิจะสอดรบักบั
แผนกลยุทธข์องคณะ 

คณะฯ ด าเนินการจดัท า
แผนกลยุทธท์างการเงนิ
เป็นปีแรก ท าใหแ้ผนไม่
ครอบคลุมและสามารถ
น ามาผลกัดนักลยุทธข์อง
คณะใหส้อดคลอ้งกบัการ
ด าเนินการทุกภารกจิได ้ 

จดัท าแผนกล
ยุทธท์างการเงนิ
ใหส้อดรบัแผน
กลยุทธข์อง
คณะฯ 

1. โครงการ
จดัท าแผนกล
ยุทธท์าง
การเงนิของ
คณะฯ 

แผนกลยุทธท์าง
การเงนิของ
คณะฯ 

1 ก.ย.55 – 
ม.ค. 56 

คณบด ี

องคป์ระกอบที ่9                

ตวับ่งชีข้องแผน
กลยุทธบ์างตวั
บ่งชีม้ผีลการ
ด าเนินงานลดลง
และต ่ากว่า
เป้าหมาย  

คณะควรท าผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษามาปรบัปรุงการท างาน ซึง่
อาจสง่ผลใหม้กีารพฒันาผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกล
ยุทธท์ุกตวับ่งชี ้

คณะฯ มกีารน าผลการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา 
มาพจิารณา เพื่อจดัท า
แผนพฒันาปรบัปรุง
คุณภาพ เพื่อพฒันาการ
ด าเนินงาน อกีทัง้น ามา
เป็นสว่นหนึ่งในการท า
แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีของคณะฯ 

น าผลการ
ประเมนิคุณภาพ
การศกึษามา
ปรบัปรุงการ
ท างาน ซึง่อาจ
สง่ผลใหม้กีาร
พฒันาผลการ
ด าเนินงานตาม
ตวับ่งชีข้องแผน
กลยุทธท์ุกตวั
บ่งชี ้

1. น าผลการ
ประเมนิ
คุณภาพ
การศกึษามา
ปรบัปรุงการ
ท างาน ในการ
จดัท า
แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี 

1.แผนปฏบิตัิ
การประจ าปีทีไ่ด้
น าผลการ
ประเมนิคุณภาพ
มาร่วมพจิารณา 

- ก.ย.55 – 
ม.ค. 56 

คณบด ี
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4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 
รำยงำน ณ วันที่ 18 มิถุนำยน 2556 

 
1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
4. ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/กิจกรรม 
7. ร้อยละ

ผลส ำเร็จของ
โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

อาจารยป์ระจ ายงัมี
คุณวุฒปิรญิญาเอก
และต าแหน่งทาง
วชิาการต ่ากว่า
เกณฑค์่อนขา้งมาก  

คณะควรมกีารสง่เสรมิ
การเพิม่คุณวุฒแิละ
ต าแหน่งทางวชิาการ
อย่างชดัเจน 

1. เร่งรดัการขอ
ต าแหน่งทางวชิาการ
ของอาจารย ์
2. เพิม่ศกัยภาพของ
อาจารยเ์พื่อสง่เสรมิ
การศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาเอก 

1. โครงการผลติ
ต าราวชิาการและ
เอกสารค าสอน 
2. โครงการเพิม่
ศกัยภาพดา้น
การศกึษาต่อ
ส าหรบัอาจารย ์

1. สดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ของ
อาจารยท์ีม่คีุณวฒุิ
ระดบัปรญิญาเอก        
2. จ านวนอาจารยท์ีย่ ื่น
ขอต าแหน่งทาง
วชิาการ 

รอ้ยละ 1.389 
 
 

6 คน 

 100 
 
 

 50 

รองคณบดี
ฝา่ยวชิาการ 

อตัราผลสมัฤทธิ ์
ของบณัฑติระดบั
ปรญิญาตรทีุก
สาขาวชิามแีนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง  

คณะควรวเิคราะหห์า
สาเหตุและหา
มาตรการปรบัปรงุ
กระบวนการเรยีนการ
สอน เพื่อเพิม่อตัรา
ผลสมัฤทธิข์องบณัฑติ

เพิม่อตัราสมัฤทธิผ์ล
ใหแ้ก่นิสติ โดยเน้นที่
ความรูพ้ืน้ฐาน และ
เสรมิสรา้งศกัยภาพ
ดา้นการสอนใหแ้ก่
อาจารย ์

1. โครงการผูช้ว่ย
สอน  
2. โครงการพฒันา
ศกัยภาพอาจารย์
ดา้นการเรยีนการ
สอน      

อตัราสมัฤทธิผ์ลทาง
การศกึษาของนิสติ 

1.ระหว่างด าเนินการ 
 
2.ด าเนินการ 
โดย ส านกัวทิยบรกิารมี
ผูเ้ขา้ร่วมผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
จ านวน 31 คน 

1.- 
 
2. – 

 
 

100 
 

20 
 
 
 

(1-2)-รอง
คณบดฝีา่ย
วชิาการ 
(3)-รอง

คณบดฝีา่ย
พฒันานิสติ
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดบัปรญิญาตร ี 3. โครงการเยีย่ม
บา้นนิสติ 

3. ระหว่างด าเนินการ 3. - 20 และวเิทศ
สมัพนัธ ์

การจดัสรรเงนิ
ส าหรบัใชใ้นการ
บ ารุงรกัษา
เครื่องมอื อุปกรณ์ 
ยงัไม่เป็นระบบที่
ชดัเจน   

คณะควรประชมุหารอื
ผูเ้กีย่วขอ้ง โดยอาจน า
ขอ้มลู FTES มาใช้
ประกอบการจดัสรร
เงนิส าหรบัใชใ้นการ
บ ารุงรกัษาเครื่องมอื 
อุปกรณ์ 

พจิารณาการจดัสรร
งบประมาณดา้นการ
จดัซือ้และบ ารุงรกัษา
วสัดุ/อุปกรณ์ตามความ
จ าเป็นและการใชง้าน
จรงิของแต่ละสาขาวชิา 
โดยผ่านมตทิีป่ระชุม
ระหว่างหวัหน้า
สาขาวชิาทัง้หมด 

1. โครงการ
ปรบัปรุงและ
ซ่อมแซม
หอ้งปฏบิตักิารเพื่อ
การเรยีนการสอน
ของสาขาวชิา 
(งบด าเนินการ) 
2. โครงการจดัหา
ครุภณัฑเ์พื่อการ
เรยีนการสอน
ส าหรบัสาขาวชิา 

ผลการจดัสรร
งบประมาณ 

1.งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร
ปีงบประมาณ 2556 
- จดัซือ้วสัดุการศกึษา 
จ านวน     บาท 
- จดัซ่อมแซมครุภณัฑ ์
จ านวน     บาท 
 
2.งบประมาณจดัซือ้ครุภณัฑ ์
ปีงบประมาณ 2556  

รอ้ยละ 100 
 
 
 
 
 
 
รอ้ยละ 100 

750 
 
 
 
 
 
 

3.360 

เลขานุการ
คณะฯ 

จ านวนเงนิ
สนบัสนุนงานวจิยั
และการตพีมิพ์
เผยแพร่ผลงานวจิยั
ยงัต ่ากว่าเกณฑ์
ค่อนขา้งมาก  

คณะควรมแีนวทางใน
การสนบัสนุนให้
อาจารยเ์ขา้สูง่านวจิยั
มากขึน้ เพื่อร่วมมอื
กนัหาเงนิสนบัสนุน
งานวจิยัจากภายนอก 
รวมทัง้ตพีมิพเ์ผยแพร่
ผลงานวจิยัใหเ้พิม่มาก
ขึน้  

จดัสรรงบประมาณดา้น
การวจิยัและตพีมิพเ์พิม่
มากขึน้ โดยอาจน ามา
จากเงนิรายไดส้ว่นอื่น
ทดแทนเงนิรายไดจ้าก
วทิยาเขตฯ 

1. โครงการ
ทุนอุดหนุน
งานวจิยับุคลากร
เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์หรอื
ตพีมิพเ์ผยแพร่ 
2. โครงการ
ทุนอุดหนุน
งานวจิยัหรอื

1. จ านวนเงนิสนบัสนุน
งานวจิยัและตพีมิพ์
เผยแพร่งานวจิยั 

1. โครงการทุนอุดหนุน
งานวจิยับุคลากรเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์หรอื
ตพีมิพเ์ผยแพร่ 
 
 
2.โครงการทุนอุดหนุน
งานวจิยั หรอืบรกิารวชิาการ
จากผลงานนิสติหรอืองค์

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

800 
 
 
 
 
 

200 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและ

บรกิาร
วชิาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

บรกิารวชิาการจาก
ผลงานนิสติหรอื
องคค์วามรูจ้าก
ทอ้งถิน่ 

ความรูจ้ากทอ้งถิน่ 
 
 

องคป์ระกอบที ่1               

การจดัท า
แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปียงัไม่
จ าแนกตามพนัธกจิ
ของคณะใหช้ดัเจน  

คณะควรจดัท า
แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีโดยจ าแนก
โครงการต่างๆ ตาม
พนัธกจิใหช้ดัเจน 

แยกแผนการ/โครงการ 
ตามแผนปฏบิตักิารที่
จดัท าใหอ้ยูใ่นหมวดหมู่
ตามพนัธกจิ โดยจดัท า
แยกอกีชุดหนึ่ง 

1. โครงการจดัท า
แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีระดบั
คณะฯ 

1. แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีตามพนัธกจิ
ของคณะฯ 

1. ไดแ้ผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปี ของคณะฯ  

รอ้ยละ 100 1 คณบด ี

องคป์ระกอบที ่2                

คณะมกีารประเมนิ
การเรยีนไม่
ครบถว้นทุก
รายวชิา และผลการ
ประเมนิไมถ่งึ 3.51 
บางรายวชิา จงึ
สง่ผลใหผ้ลการ
ด าเนินงานดา้น
ระบบและกลไกการ
จดัการเรยีนการ

คณะควรก าหนด
แผนการพฒันาผลการ
ประเมนิการเรยีนการ
สอนใหไ้ดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนด 
เช่น การจดัท า
แผนพฒันาเทคนิคการ
เรยีนการสอนแก่
อาจารย ์

1. ประชาสมัพนัธใ์ห้
นิสติและผูส้อนทราบ 
2. รบัทราบปญัหาและ
หาแนวทางแกไ้ขใน
รายวชิาทีผ่ลประเมนิ
ต ่า 

1. โครงการพฒันา
ศกัยภาพอาจารย์
ดา้นการเรยีนการ
สอน 
2. ก ากบัและ
ตดิตามการ
ประเมนิผลการ
เรยีนการสอนอย่าง
ใกลช้ดิ 

1. จ านวนรายวชิาที่
ไดร้บัการประเมนิการ
เรยีนการสอนออนไลน์
ในปีการศกึษา 2555  
2. ไม่มรีายวชิาทีม่ผีล
การประเมนิไม่ถงึ 3.51 
ในปีการศกึษา 2555 

1.จ านวน 184 รายวชิา 
 
 
2.มรีายวชิาทีม่ผีลการ
ประเมนิไมถ่งึ 3.51 จ านวน 
2 รายวชิา 

- 
 
 
- 

20 รองคณบดี
ฝา่ยวชิาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

สอนไม่ครบถว้น
ตามเกณฑ ์ 
สดัสว่นคุณวุฒิ
อาจารยร์ะดบั
ปรญิญาเอกยงัมตี ่า
กว่าเกณฑ์
มาตรฐานรอ้ยละ 60 
ผูบ้รหิารคณะเพิม่
มาตรการสง่เสรมิ
และสนบัสนุนให้
อาจารยไ์ดศ้กึษาต่อ
ระดบัปรญิญาเอก
มากขึน้ 

คณะควรพจิารณา
ก าหนดทศิทาง
การศกึษาต่อ เพิม่
ศกัยภาพอาจารยเ์พื่อ
การศกึษาต่อ และหา
ทุนส าหรบัการศกึษา
ต่อของอาจารย ์และ
ประชาสมัพนัธใ์ห้
ทราบอย่างทัว่ถงึ 

1. เพิม่ศกัยภาพ
การศกึษาต่อของ
อาจารย ์

1. โครงการเพิม่
ศกัยภาพดา้น
การศกึษาต่อ
ส าหรบัอาจารย ์
2. โครงการเพิม่
ศกัยภาพบุคลากร
สายอาจารย ์
 
 
3. โครงการ
สง่เสรมิศกัยภาพ
ทางวจิยัแก่
บุคลากร 

1. สดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ของ
อาจารยท์ีม่คีุณวฒุิ
ระดบัปรญิญาเอก 

1. เพิม่ขีน้รอ้ยละ 1.389 
 

 
 

2.โครงการทุนอุดหนุน
งานวจิยับุคลากร เพื่อน าปใช้
ประโยชน์ หรอืตพีมิพ์
เผยแพร ่
 
3.โครงการทุนอุดหนุน
งานวจิยับุคลากรเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์หรอื
ตพีมิพเ์ผยแพร่ 
4.คณะกรรมการสง่เสรมิ
ศกัยภาพทางวจิยัแก่
บุคลากร 

- 
 
 
 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

50 
 
 
 

495 
 
 
 
 

800 
 
 
 

150 

เลขานุการ
คณะฯ 

 
 

เลขานุการ
คณะฯ 

 
 
 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและ

บรกิาร
วชิาการ 

สดัสว่นของอาจารย์
ทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการยงัต ่ากว่า
เกณฑม์าตรฐาน

คณะควรเพิม่การ
สนบัสนุนทัง้ทางตรง
และทางออ้มในการ
กระตุน้และสรา้ง

1. เร่งรดัการขอ
ต าแหน่งทางวชิาการ
ของอาจารย ์

1. โครงการผลติ
ต าราวชิาการและ
เอกสารค าสอน 
2. โครงการพฒันา

1. จ านวนอาจารยท์ีย่ ื่น
ขอต าแหน่งทาง
วชิาการ 

1. มอีาจารย ์เสนอขอ
ต าแหน่งทางวชิาการ 
จ านวน 6 คน 
2.มบีุคลากรเขา้รว่มกจิกรรม 

รอ้ยละ 100 
 
 
- 

100 
 
 

20 

รองคณบดี
ฝา่ยวชิาการ 

 
รองคณบดี
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

รอ้ยละ 30  แรงจงูใจใหอ้าจารย์
น าเสนอผลงานทาง
วชิาการเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ศกัยภาพอาจารย์
ดา้นการเรยีนการ
สอน 
3. โครงการเพิม่
ศกัยภาพบุคลากร
สายอาจารย ์
 
4. โครงการ
ทุนอุดหนุน
งานวจิยับุคลากร
เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์หรอื
ตพีมิพเ์ผยแพร่ 
5. โครงการ
สง่เสรมิศกัยภาพ
ทางวจิยัแก่
บุคลากร 
6. ก าหนด
ผูร้บัผดิชอบ
ตดิตามการขอ
ต าแหน่งทาง
วชิาการโดยตรง 

ทีจ่ดัโดย สวบ.จ านวน 31 
คน 
 
3.คณะฯ จดัสรรงบประมาณ
ส าหรบัเพื่อเพิม่และพฒันา
ศกัยภาพของอาจารยใ์นการ
ท างาน 
4.คณะฯ ไดจ้ดัสรร งบ
สนบัสนุนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
 
5.คณะฯ ไดจ้ดัสรร งบ
สนบัสนุนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
7.คณะฯ มอบหมาย 
เลขานุการคณะฯ เป็น
ผูต้ดิตามการขอต าแหน่ง 

 
 

 
ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
 
ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
 
 
 
ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
 

- 
 

 
 
 

495 
 
 
 

800 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
0 

ฝา่ยวชิาการ 
 
 

เลขานุการ
คณะฯ 

 
 

เลขานุการ
คณะฯ 

 
 
 
 

รองคณบดฝีา่ย
วจิยัและบรกิาร

วชิาการ 
 

 
เลขานุการ
คณะฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

คณะยงัไมม่ี
กจิกรรมการพฒันา
ทกัษะนิสติระดบั
ปรญิญาโทในการ
จดัท าบทความ
วทิยานิพนธท์ี่
ชดัเจนเนื่องจาก
คณะไดเ้ปิด
หลกัสตูร
บณัฑติศกึษาเป็นปี
แรก  

คณะควรมกีารจดัท า
แผนการสง่เสรมิทกัษะ
นิสติในการจดัท า
บทความจาก
วทิยานิพนธอ์ย่างเป็น
ระบบ 

สง่เสรมิใหน้ิสติเผยแพร่
ผลงานจากโครงงานใน
ชัน้ปีที ่4 

1. โครงการ
สง่เสรมิและพฒันา
โครงงานวศิวกรรม
และปญัหาพเิศษ 
2. โครงการ
ทุนอุดหนุน
งานวจิยัหรอื
บรกิารวชิาการจาก
ผลงานนิสติหรอื
องคค์วามรูจ้าก
ทอ้งถิน่ 

1. จ านวนบทความทาง
วชิาการจากนิสติ 

1.ไมม่บีทความทางวชิาการ
ของนิสติ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและ

บรกิาร
วชิาการ 
รองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและ

บรกิาร
วชิาการ 

องคป์ระกอบที ่3               

ค าถามในแบบ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานดา้นฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพีใหแ้ก่นิสติ
ยงัไม่สะทอ้นความ
พงึพอใจของนิสติที่
ชดัเจน  

คณะควรมกีาร
ประเมนิผลความพงึ
พอใจของนิสติทีม่ต่ีอ
คุณภาพการใหบ้รกิาร
ดา้นพฒันา
ประสบการณ์วชิาชพี
โดยเฉพาะ 

ปรบัปรุงรปูแบบ
ประเมนิผลใหส้ะทอ้น
ความพงึพอใจของนิสติ
ใหช้ดัเจนมากขึน้ 

1. ปรบัปรุงแบบ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานของ
โครงการกลุ่มสรา้ง
เสรมิประสบการณ์
ดา้นวชิาชพีใหแ้ก่
นิสติใหส้ะทอ้น
ความพงึพอใจของ
นิสติ 

1. แบบประเมนิผลที่
ไดร้บัการปรบัปรุงแลว้
และน าไปใชง้านในทุก
โครงการในกลุ่มสรา้ง
เสรมิประสบการณ์ดา้น
วชิาชพีใหแ้ก่นิสติ 

  - รองคณบดี
ฝา่ยพฒันา
นิสติและ
วเิทศ
สมัพนัธ ์
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องคป์ระกอบที ่4               

จ านวนสดัสว่น
อาจารยป์ระจ าทีท่ า
วจิยัมน้ีอย (รอ้ยละ 
16.25) และมบีาง
สาขาวชิาทีย่งัไมม่ี
ผลงานวจิยั 

คณะควรส ารวจ/
ประเมนิความตอ้งการ
การสนบัสนุนการท า
วจิยัของนกัวจิยัให้
ครอบคลุมบุคลากรทุก
สาขาวชิา เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูและใชใ้นการ
ปรบัปรุงกระบวนการ
สนบัสนุนการวจิยัและ
การอ านวยความ
สะดวกการวจิยัทุก
ดา้น เพื่อสรา้ง
แรงจงูใจใหบุ้คลากร
ท าวจิยัเพิม่มากขึน้ 

สง่เสรมิและสนบัสนุน
อาจารยใ์หท้ า
ผลงานวจิยั และ
ก าหนด KPI ของการ
ประเมนิผลงานกบั
สาขาใหส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยัจากสาขาวชิา 

1. โครงการเพิม่
ศกัยภาพดา้น
การศกึษาต่อ
ส าหรบัอาจารย ์
2. โครงการเพิม่
ศกัยภาพบุคลากร
สายอาจารย ์
3. โครงการ
สง่เสรมิศกัยภาพ
ทางวจิยัแก่
บุคลากร 

1. จ านวนอาจารยท์ีม่ ี
ผลงานวจิยั 
 
 
2.สดัสว่นอาจารยใ์นแต่
ละสาขาวชิาทีม่ี
ผลงานวจิยั 

1. โครงการสมัมนาและ

แลกเปลีย่นความรูเ้พื่อ

สรา้งนกัวจิยัรุ่นใหม่ และ

ผูช้่วยวจิยั 

2. อาจารยม์สีดัสว่น

งานวจิยัเพิม่ขึน้ จาก รอ้ย

ละ 20.59 เป็น รอ้ยละ 

22.41 

3. โครงการสง่เสรมิ

ศกัยภาพทางวจิยัแก่

บุคลากร 

รอ้ยละ 95 
 
 
 
 
ด าเนินการ
แลว้ 
 
 
 
ระหว่าง
ด าเนินการ 

50 
 
 
 
 

495 
 
 
 
 

150 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและ

บรกิาร
วชิาการ 
เลขานุการ
คณะฯ 

 
รองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและ

บรกิาร 

องคป์ระกอบที ่5               

แผนการใหบ้รกิาร
วชิาการแก่สงัคม
ของคณะยงัไม่
ชดัเจน 

คณะควรจดัท า
แผนการบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม เพื่อ
ประมาณ
การงบประมาณ 

จดัท าแผนการ
ใหบ้รกิารวชิาการแก่
สงัคมโดยน ามาเป็น
สว่นหนึ่งของ
แผนปฏบิตัริาชการ

1. โครงการบรกิาร
วชิาการจากแต่ละ
สาขาวชิา 
2. จดัประชุม/
สมัมนา เพื่อ

แผนการใหบ้รกิาร
วชิาการทีไ่ดร้บัการ
ผนวกเขา้กบั
แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีของคณะฯ 

1.เกดิโครงการบรกิาร
วชิาการจากแต่ละสาขาวชิา 
 
 
 

รอ้ยละ 90 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและ

บรกิาร
วชิาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดช่วงเวลา 
หวัขอ้ เพื่อ
ประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูร้บับรกิารไดร้บัทราบ
อย่างทัว่ถงึ 

ประจ าปีของคณะ วเิคราะหค์วาม
ตอ้งการรบับรกิาร
วชิาการ 
3. โครงการ PDCA 
เพื่อการพฒันา
ปรบัปรุงระบบการ
ใหบ้รกิารทาง
วชิาการ 

 
 
 
3.ปรบัปรุงระบบการ
ใหบ้รกิารทางวชิาการ 

 
 
 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 

20 

การพจิารณาล าดบั
ความตอ้งการดา้น
การบรกิารวชิาการ
ของชมุชนหรอื
ทอ้งถิน่ยงัไม่เป็น
ระบบ การศกึษา
และส ารวจความ
ตอ้งการของชุมชน 
แต่ละชมุชนอาจมี
ความแตกต่างกนั 

ควรมกีารวางระบบใน
การพจิารณาล าดบั
ความตอ้งการของ
ชุมชนหรอืทอ้งถิน่ 

จดัวางระบบการ
พจิารณาล าดบัความ
ตอ้งการของชุมชนหรอื
ทอ้งถิน่ในการวางแผน
โครงการบรกิาร
วชิาการทีถ่่ายทอดสู่
ประชาชน 

1. โครงการ PDCA 
เพื่อการพฒันา
ปรบัปรุงระบบการ
ใหบ้รกิารทาง
วชิาการ 

ระบบการพจิารณา
ล าดบัความตอ้งการ
ของชมุชนหรอืทอ้งถิน่
ส าหรบัครงการบรกิาร
วชิาการทีถ่่ายทอดสู่
ประชาชน 

จดัสง่แบบสอบถามความ
ตอ้งการบรกิารวชิาการของ
คณะฯ ไปยงัหน่วยงาน
ภายนอก 

รอ้ยละ 100 ' รองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและ

บรกิาร
วชิาการ 

ศนูยว์จิยัและบรกิาร
เทคโนโลยมีกีาร
ใหบ้รกิารวชิาการ
กบั สปป.ลาว มา

ศนูยว์จิยัและบรกิาร
เทคโนโลยคีวรเตรยีม
ความพรอ้มในการ
ใหบ้รกิารทางวชิาการ

เตรยีมความพรอ้มใน
การขยายฐานบรกิารสู่
สากล 

1. โครงการวว. สู่
ประชาคมอาเซยีน 
2. โครงการพฒันา
วชิาการเพื่อรองรบั

1. ระดบัความพรอ้มใน
การใหบ้รกิารวชิาการสู่
สากล 

ด าเนินการเตรยีมความ
พรอ้ม สง่เสรมิการเปิดเสรี
ทางการศกึษาในประชาคม
อาเซยีน 

 50 
 
- 
 

รองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและ

บรกิาร
วชิาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

อย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรบัการ
เปลีย่นแปลงใน
อนาคตเกีย่วกบั
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนดว้ย 

ประชาคมอาเซยีน
ของสาขาวชิา 
3.โครงการเตรยีม
ความพรอ้ม
ตอ้งการเปิดเสรี
ทางการศกึษาใน
ประชาคมอาเซยีน 

- จดับอรด์ 

- อบรมภาษา 

 
 

30 

องคป์ระกอบที ่6               

-               

องคป์ระกอบที ่7               

คณะวเิคราะหแ์ละ
ระบุความเสีย่งตาม
บรบิทของคณะ 
น้อยกว่า 3 ดา้น  

คณะควรวเิคราะหแ์ละ
ระบุความเสีย่งตาม
บรบิทของคณะอย่าง
น้อย 3 ดา้น 

จดัท าแผนการ
ด าเนินงาน การบรหิาร
ความเสีย่งภาพรวม
ของคณะวทิยาศาสตร์
และวศิวกรรมศาสตร ์

1.ระดมความคดิใน
การจดัท าแผน
(ประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร ท า
แผนการบรหิาร
ความเสีย่ง 
2.ประเมนิโอกาส
และผลกระทบจาก
ปจัจยัเสีย่งจากการ
ระดมความคดิ 
3.หาแนวทางการ

ไดแ้ผนการบรหิาร
ความเสีย่งคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมศาสตร ์3 
ดา้น ดงันี้ 
1.ดา้นนโยบาย และ
ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ ์
2.ดา้นการบรหิาร
จดัการตามระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ(ดา้นการผลติ

ไดแ้ผนการบรหิารความ
เสีย่งคณะวทิยาศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมศาสตร ์3 ดา้น 
ดงันี้ 
1.ดา้นนโยบาย และ
ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ ์- 
อตัราสมัฤทธิผ์ลนิสติ 
2.ดา้นการบรหิารจดัการตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ(ดา้นการผลติ
ตามภารกจิหลกัของ

รอ้ยละ 100 - คณบด ี



- 288 - 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

จดัการความเสีย่ง 
และก าหนด
งบประมาณและ
ผูร้บัผดิชอบ 
4.ตดิตามและ
ประเมนิผลจากการ
จดัการความเสีย่ง  
5.น าไปปรบัปรุง
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของแผน
บรหิารความเสีย่ง
ในปีถดัไป 

ตามภารกจิหลกัของ
หน่วยงาน) 
3.ดา้นภยัพบิตัิ
ธรรมชาต ิ

หน่วยงาน) - จ านวนนิสติ
แรกเขา้มแีนวโน้มลดลง 
3.ดา้นทรพัยากร อาคาร
สถานที ่- ทรพัยากรเพื่อใช้
ในการเรยีนการสอนวชิา
ปฏบิตักิารไม่เพยีงพอ 
4.ดา้นภยัพบิตัธิรรมชาต-ิ 
ความเสีย่งจากวาตภยั 

องคป์ระกอบที ่8               

คณะมแีผนกลยทุธ์
ทางการเงนิแต่ไม่
ชดัเจนเท่าทีค่วร  

คณะควรวางแผนกล
ยทุธท์างการเงนิ โดย
เป็นแผนระยะยาวทีร่ะบุ
ทีม่า และใชไ้ปของ
ทรพัยากรทางการเงนิ
ของคณะทีส่ามารถ
ผลกัดนัแผนกลยทุธข์อง
คณะใหส้ามารถ
ด าเนินการได ้ซึง่แผน

จดัท าแผนกลยทุธท์าง
การเงนิใหส้อดรบัแผน
กลยุทธข์องคณะฯ 

1. โครงการจดัท า
แผนกลยุทธท์าง
การเงนิของคณะฯ 

แผนกลยุทธท์าง
การเงนิของคณะฯ 

ไดแ้ผนกลยุทธท์างการเงนิ
ของคณะฯ 

รอ้ยละ 100 1 คณบด ี
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

(หน่วย:
1000 บำท) 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยทุธท์างการเงนิจะ
สอดรบักบัแผนกลยทุธ์
ของคณะ 

องคป์ระกอบที ่9               

ตวับ่งชีข้องแผนกล
ยุทธบ์างตวับ่งชีม้ ี
ผลการด าเนินงาน
ลดลงและต ่ากว่า
เป้าหมาย  

คณะควรท าผลการ
ประเมนิคุณภาพ
การศกึษามาปรบัปรุง
การท างาน ซึง่อาจ
สง่ผลใหม้กีารพฒันา
ผลการด าเนินงานตาม
ตวับ่งชีข้องแผนกล
ยุทธท์ุกตวับ่งชี ้

น าผลการประเมนิ
คุณภาพการศกึษามา
ปรบัปรุงการท างาน ซึง่
อาจสง่ผลใหม้กีาร
พฒันาผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งชี้
ของแผนกลยทุธท์ุกตวั
บ่งชี ้

1. น าผลการ
ประเมนิคุณภาพ
การศกึษามา
ปรบัปรุงการ
ท างาน ในการ
จดัท าแผนปฏบิตัิ
การประจ าปี 

1.แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีทีไ่ดน้ าผลการ
ประเมนิคุณภาพมาร่วม
พจิารณา 

ไดแ้ผนปฏบิตักิารประจ าปีที่
ไดน้ าผลการประเมนิ
คุณภาพมาร่วมพจิารณา 

รอ้ยละ 100 - คณบด ี
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

ระหว่ำงวันที่  26 - 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 

 
รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจประเมิน  

1. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานคณะกรรมการ 

2. ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองประธานคณะกรรมการ 

3. อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ กรรมการ 

4. อ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ กรรมการ 

5. อ.พีรียา ทักษานันท์ กรรมการ 

6. นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

7. นางขวัญชนก หาญมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                    

ปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555             
(1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 6 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 6 คน ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 4 คน และนิสิต คละชั้นปี จ านวน 12 
คน 

  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบและมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้
คุณภำพระดับดี ส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ก ำหนด 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง                      
มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภำพ
ระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
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ตำรำงท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 ระดับคุณภำพ 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ
แผนด ำเนินกำร   

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

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิต
บัณฑิต  

2.20 4.25 4.25 4.25 5.00 2.62 3.10 3.58 3.58 2.62 3.26 ดี ดี พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
กำรพัฒนำนิสิต  

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

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย  3.71 4.50 4.50 4.50 - 1.40 1.40 4.24 4.24 1.40 2.82 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคม  

- 4.50 4.50 4.50 - 2.89 2.89 4.50 4.50 2.89 3.69 ดี ดี พอใช้ ดี 
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องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 ระดับคุณภำพ 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำร
และจัดกำร  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.25 4.25 5.00 5.00 4.25 4.85 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงิน
และงบประมำณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.27 4.27 4.00 4.00 4.27 4.14 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยภำพรวม 2.58 4.63 4.61 4.63 5.00 2.92 3.07 4.30 4.27 2.92 3.82     
ระดับคุณภำพ พอใช้ ดีมำก ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
พอใช้ พอใช้ ด ี ดี พอใช้ ดี     
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบั ติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

จุดแข็ง 
3. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานคณะให้มีความก้าวหน้า 
4. คณะฯ มีศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 
แนวทำงเสริม 
ไม่มี 

 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

5. อาจารย์มีคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้มีค่าคะแนนต่ า 
6.  แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่มีความชัดเจนด้านการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และขาดความเชื่อมโยง

กับการพัฒนาสมรรถนะที่วิทยาเขตด าเนินงาน 
7. ห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมและไมป่ลอดภัยต่อการเรียนการสอน เช่น  

 3.1) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ามีความแออัดของอุปกรณ์ มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการอยู่ในสภาพรก
รุงรัง ไม่มีบรรยากาศที่ดีส าหรับการเรียน ไม่มีระบบดูแลการก าจัดสารพิษที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ  

3.2) ห้องปฏิบัติการโยธา การจัดเก็บถังแก็สไม่เป็นไปตามข้อก าหนดความปลอดภัยและเป็นอุปกรณ์ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการใช้พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

8. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์และผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพยังมีน้อย 
   
 ข้อเสนอแนะ 

2. คณะควรปรับกลไกและมาตรการพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาสูงขึ้น โดยอาจด าเนินการ   เชิง
รุกเข้าหาสู่กลุ่มเป้าหมายหรือสาขาวิชาที่ต้องการ เช่น การจูงใจ การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนทุน  การท า 
Road show ตามสถาบันการศึกษา มีมาตรการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อตามแผน 

3. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลด้านวิชาการท่ีชัดเจนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของ      วิทยา
เขต โดยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และประเด็นการเพ่ิมศักยภาพด้านการเรียน
การสอน เทคนิคการสอน การวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

4. ควรจัดสรรพ้ืนที่ของห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนปฏิบัติการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและโยธาฯ รวมทั้งปรับปรุงระบบการดูแลป้องกันความปลอดภัยให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดฯ 

5. คณะควรส่งเสริมและก าหนดมาตรการให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง เช่น ISI, SJR, Scopus อีกท้ังมีหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
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จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะระดับวิทยำเขต 

ไม่พบแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเกื้อหนุนที่เชื่อมโยงระหว่างคณะกับวิทยาเขต ซึ่งในอนาคต
อาจจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคณะ คณะควรมีการจัดท าแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเกื้อหนุนที่
ชัดเจน และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคณะและวิทยาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การ
เรียนการสอน การวิจัย ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มขึ้นของจ านวนนิสิต และอุปกรณ์เดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพ และไม่ทันสมัย 
อีกทั้งควรมีการทบทวนการด าเนินงานตามระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ที่เอ้ือต่อการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
บุคลากร และนิสิต 

ประสิทธิผลตำมพันธกิจทั้ง  4  ด้ำน 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 4 พันธกิจโดยเฉพาะพันธกิจด้าน การ
บริการทางวิชาการแก่สังคมสามารถด าเนินงานตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมชุมชนและประเทศชาติ  

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
1. กิจกรรมนิสิตในโครงการ “ค่ายมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วิถีชุมชนร่วมกันคิดพิชิตด้วย 7 Miracles” 
2.  กิจกรรมนิสิตในโครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศในวัยใสด้วยความใส่ใจอย่างมีส่วนร่วมของ

ชุมชน” 

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรบัปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า คณะฯ 
มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 34 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 31 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 3 กิจกรรม 
และไมม่ีกิจกรรมที่ยังไมไ่ด้ด าเนินงาน  
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ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554–31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 5-6 
กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.41 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินให้คะแนน 4.24 อยู่ในเกณฑด์ี ส าหรับการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 
ก าหนด 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับด ี 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบกำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 
ระหว่ำงวันที่ 26 – 28 มถิุนำยน 2556 

**************** 
 
วันพุธที่ 26 มิถุนำยน 2556 
เวลา 08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน/คณะกรรมการฯ ประชุมหารือ ณ ห้องพรรณานิคม  
เวลา 09.00 - 10.00 น.   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในพบผู้บริหำร  

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 

 ผู้บริหำรคณะ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ ขอให้
หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปความโดดเด่นด้านวิจัย  ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนานิสิต และด้าน

การเงินงบประมาณ ในรอบปีที่ผ่านมา 
3. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมอง
ด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

4. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 10.00 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบ 
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วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนำยน 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน  
เวลา 09.00 – 10.-30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะ  

โดยเน้นประเด็นการจัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็น ได้แก่ อัตราก าลังคน การเงินและ
งบประมาณ และ ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และ บริหารจัดการใน
ระดับภาควิชา ในรอบปีที่ผ่านมา และการตรวจเยี่ยม สาขาวิชาเคมี สาขาสารสนเทศ 
สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า 

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้*** 
เวลา 13.00 – 14.00 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละสาขาวิชา   
เวลา 13.00 – 14.00 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี 

- ปริญญาตรี คละชั้นปี   
- ปริญญาโท คละชั้นปี    

เวลา 14.00 – 15.00 น. กลุ่มท่ี 3 กลุ่มศิษย์เกา่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
เวลา 14.00 – 15.00 น. กลุ่มท่ี 4 กลุ่มบุคลากร (พนักงาน และลูกจ้าง) 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ 
*** หมำยเหตุ: แบ่งกรรมกำรออกเป็น 2 ชุด ส ำหรับกำรสัมภำษณ์ 
 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนำยน 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
เวลา 14.30 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของหน่วยงาน รับทราบ 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 
31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
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เกณฑ์กำรประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินจ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพ
ระดับดี ส าหรับการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ก าหนด 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 
4.39 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.27 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 ระดับคุณภำพ 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ
แผนด ำเนินกำร   

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

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิต
บัณฑิต  

2.20 4.25 4.25 4.25 5.00 2.62 3.10 3.58 3.58 2.62 3.26 ดี ดี พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
กำรพัฒนำนิสิต  

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

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย  3.71 4.50 4.50 4.50 - 1.40 1.40 4.24 4.24 1.40 2.82 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคม  

- 4.50 4.50 4.50 - 2.89 2.89 4.50 4.50 2.89 3.69 ดี ดี พอใช้ ดี 



 
 

- 301 - 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 ระดับคุณภำพ 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำร
และจัดกำร  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.25 4.25 5.00 5.00 4.25 4.85 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงิน
และงบประมำณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.27 4.27 4.00 4.00 4.27 4.14 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยภำพรวม 2.58 4.63 4.61 4.63 5.00 2.92 3.07 4.30 4.27 2.92 3.82     

ระดับคุณภำพ พอใช้ ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

พอใช้ พอใช้ ด ี ดี พอใช้ ดี     
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ

ปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ,    ปี

ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 4, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2    3.79   

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2     3.82   

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)           4.27   

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)           4.30   

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งช้ี 4           2.71   

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 4,  12           2.92   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร            4.00   

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 7 4.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0.00 ไม่ประเมิน แต่ต้อง
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 3.93 0.00 ไม่ประเมิน แต่ต้อง
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของ
สถาบนั 

ข้อ 0 0 0 0.00 ไม่ประเมิน แต่ต้อง
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

องค์ประกอบที ่2  กำรผลิตบณัฑิต            3.26   

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร ข้อ 5 5 5 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

15 15 20.5 22.16 1.85   
92.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

5 5 0.00 0.00   

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

1 1 2.0 2.16 0.36   

92.5 
ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

1 1 0.91 0.76 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 5 7 5 4.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 
6, 7 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 5 7 6 4.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 5 7 7 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ข้อ 5 5 5 4.00   
2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต ข้อ 5 5 5 5.00   

1  
(สมศ.) 

  

บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 80 80 224 85.82 4.29   
261 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     389     

  
  
  
  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) คน     402     

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ คน     224     

จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ คน     11     

จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา คน     94     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

  จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท คน     4     

  จ านวนบัณฑติที่ไมไ่ด้งานท า คน     37     

  จ านวนบณัฑติที่ไม่ประสงค์ท างาน คน     19     

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

คน     15,957.55     

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจา้ง 

3.9 0 3.85 3.85   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00   

0   

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด คน     0     

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ผลงาน     0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน     0 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน     0 0.00     

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00   

0   

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด คน     0     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดบั
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI 

ผลงาน     0 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอ้มูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีลา่สุดใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
และ Scopus 

ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 

ผลงาน     0 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 2.8 2.9 259.50 2.81 2.34   
92.50 

  อาจารย์วุฒปิริญญาตร ี คน     0.0 0.00     
  
  
  
  
  
  
  
  

อาจารย์วุฒปิริญญาโท คน     68.5 137.00     
อาจารย์วุฒปิริญญาเอก คน     15.0 75.00     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒปิริญญาตรี คน     0.0 0.00     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒปิริญญาโท คน     3.0 9.00     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒปิริญญาเอก คน     4.0 24.00     

รองศาสตราจารย์วฒุิปริญญาตร ี คน     0.0 0.00     

รองศาสตราจารย์วฒุิปริญญาโท คน     0.5 2.50     

รองศาสตราจารย์วฒุิปริญญาเอก คน     1.5 12.00     

  ศาสตราจารย์วุฒปิริญญาตร ี คน     0.0 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒปิริญญาโท คน     0.0 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒปิริญญาเอก คน     0.0 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต         5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อ 7 7 7 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00   

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5 5.00   
องค์ประกอบที ่4  กำรวิจัย            2.82   

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 7 7 7 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ ข้อ 6 6 5 4.00   

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 50000 50000 9,418,420 135,594.61 3.71   
70.5 

5 
(สมศ.) 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 2.8 2.9 10.50 11.4 2.84   

92.5 

  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด คน     92.50     

  จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน     0.00     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดบั ผลงาน     23 5.75     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI 
  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 

สมศ. 

ผลงาน     2 1.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. 

      1 0.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอ้มูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีลา่สุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
และ Scopus 

      3 3.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงาน     0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน     0 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน     0 0.00     

6 
(สมศ.) 

งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน ์ ร้อยละ 2.5 2.5 2 2.16 0.54   

92.5 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง     2     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง     0     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง     0     
  การใช้ประโยชนท์างอ้อมของานสร้างสรรค ์ เร่ือง     0     

7 
(สมศ.) 

ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 1 1 1.50 1.62 0.81   
92.5 

  
  

บทความวชิาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เร่ือง     2 0.50     
บทความวชิาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เร่ือง     0 0.00     

  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผ่านตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒุิที่
สถานศึกษาก าหนด 

เร่ือง     0 0.00     

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการและผา่นการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการ 

เร่ือง     1 1.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

องค์ประกอบที ่5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม        3.69   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 4 4.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 60 60 2.00 4.65 0.78   
43.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง     3     
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง     2     

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง     2     

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง     43     

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ข้อ 5 5 5 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชีน้ าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเดน็ที่ 1 ภายในสถาบัน 
(ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0.00 ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชีน้ าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเดน็ที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อ
ความกินดีอยู่ดีของชาต)ิ 

ข้อ 0 0 0 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที ่6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       4.67   

6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ข้อ 6 5 5 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 5 4 4.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม ข้อ 5 5 5 5.00   
 

องค์ประกอบที ่7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร         4.85   

7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหารทุกระดับของคณะ ข้อ 7 7 7 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 7 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 0 5 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ,    ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2555 2556 กรรมกำร กรรมกำร 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั คะแนน 0.00 0.00 4.25 4.25   

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ     5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00   

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ       4.14   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 8 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด คะแนน 4.52 0 4.27 4.27   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
ไม่มี 

  แนวทำงเสริม 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ไม่มีความชัดเจน คณะมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานด้วยแผนงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้  
2. แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่มีความชัดเจนด้านการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และขาดความ

เชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะที่วิทยาเขตด าเนินงาน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี และก าหนดตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายที่สะท้อนความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งน าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
นั้นๆ มาติดตามผลการด าเนินงาน 

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะควรครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน โดยก าหนดให้พันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตในผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยา
เขตโดยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และประเด็นการเพ่ิมสมรรถนะด้านการเรียน
การสอน เทคนิคการสอน การวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

ไม่มี 
ข้อสังเกต 

ไม่มี 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ย 3.85 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 ได้คุณภำพระดับดี  
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ส าหรับการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. และ สมศ. ก าหนด 12 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเองคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 ได้คุณภำพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.26 ได้คุณภำพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
ไม่มี 

  แนวทำงเสริม 
ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. อาจารย์มีคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้มีค่าคะแนนต่ า 
2. การพัฒนาอาจารย์ใช้แผนของส านักวิทยบริการ ซึ่งไม่สะท้อนถึงความต้องการของอาจารย์ภายในคณะ 

ท าให้การติดตามผลการพัฒนาและการน ามาใช้ประโยชน์ ด้านการเรียนการสอนไม่ชัดเจน 
3. ห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยต่อการเรียนการสอน เช่น 1) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ามีความ

แออัดของอุปกรณ์ มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการอยู่ในสภาพรกรุงรัง ไม่มีบรรยากาศที่ดีส าหรับการเรียน 
ไม่มีระบบดูแลการก าจัดสารพิษที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ 2) ห้องปฏิบัติการโยธา การจัดเก็บถังแก็สไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดความปลอดภัยและเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการใช้พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

4. จ านวนนิสิตปริญญาโทที่เข้าเรียนไม่สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาย่อย ท าให้นิสิต
ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามแผน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรปรับกลไกและมาตรการพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาสูงขึ้น โดยอาจด าเนินการเชิงรุก
เข้าหาสู่กลุ่มเป้าหมายหรือสาขาวิชาที่ต้องการ เช่น การจูงใจ ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนทุน  การท า Road 
show ตามสถาบันการศึกษา มีมาตรการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อตามแผน 

2. คณะควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรายบุคคล โดยก าหนดระยะเวลา
และกระบวนการซึ่งได้มาถึงผลงานทางวิชาการ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอนที่จะเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. คณะควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย ที่เชื่อมโยงกับแผนของส านักวิทยบริการ มีการ
ติดตามผลการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ รวมทั้งปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารย์ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของคณะและบุคลากร 

4. ควรจัดสรรพ้ืนที่ของห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนปฏิบัติการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและโยธาฯ รวมทั้งปรับปรุงระบบการดูแลป้องกันความปลอดภัยให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของสภาวิศวกร 



- 318 -  รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

5. ควรกลั่นกรองสาขาวิชาที่นิสิตต้องการท าวิจัยในการรับเข้าศึกษา ให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลวิทยานิพนธ์ของนิสิต และควรกระตุ้น ส่งเสริมและเสริมทักษะให้นิสิตเขียนบทความ/น าเสนอ/
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ  
 แนวปฏิบัติที่ดี 

ไม่มี 
ข้อสังเกต 

ไม่มี 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
ระบบการให้ค าปรึกษานิสิตของคณะมีกลไกที่ดีสามารถเสริมสร้างให้นิสิตรู้จักการวางแผน และเกิดการมี

ส่วนร่วมระหว่างนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้อง และมีการใช้สังคมออนไลน์ในการติดต่อกับนิสิต 
  แนวทำงเสริม 

1. ควรใช้ SMS เป็นช่องทางเสริมในการติดต่อกับนิสิต 
2. ควรจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะในวิชาชีพในแก่ศิษย์เก่าในพ้ืนที่ที่ศิษย์เก่าสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมสะดวก หรืออาจเสริมกิจกรรมฯ ร่วมกับงานคืนสู่เหย้า 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

ไม่มี 
ข้อสังเกต 

ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภำพระดับดี 

ส าหรับการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. และ สมศ. ก าหนด 6 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเองคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 ได้คุณภำพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.82 ได้คุณภำพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
ไม่มี 

  แนวทำงเสริม 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ระบบการติดตาม ประเมินผล และน าผลการประเมินของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามด้านงบประมาณ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ ท าให้ไม่มีผลงาน 

2. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์และผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพยังมีน้อย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจ
ก าหนดแบบประเมินผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และปัจจัยเกื้อหนุน  

2. คณะควรส่งเสริมและก าหนดมาตรการให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง เช่น ISI, SJR, Scopus อีกท้ังมีหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

ไม่มี 
ข้อสังเกต 
1. คณาจารย์ในคณะมีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกได้มาก 
2. คณะเริ่มมีสัดส่วนอาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติสูงขึ้นจากรอบปีที่ผ่านมา 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับ
ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภำพระดับดี 

ส าหรับการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. และ สมศ. ก าหนด 4 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ได้คุณภำพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

คณะมีศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  แนวทำงเสริม 
 คณะควรเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนช่วยวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เช่น เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

ขาดการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม 
  ข้อเสนอแนะ 

คณะควรจัดให้มีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยการออกแบบประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือการประเมินผลส าเร็จของโครงการกับประเมินผลการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของการบูรณาการ
ฯ เช่น ความส าเร็จของผลการเรียนรู้ในรายวิชาก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.5 หรือมีข้อเสนอโครงการวิจัยหรือการ
ได้รับทุนโครงการวิจัยหรือการได้รับทุนอุดหนุน 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

ไม่มี 
ข้อสังเกต 

 คณะมีงบประมาณมาสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมจ านวนมาก อาจต้องพิจารณาประเด็นของ
การให้บริการเป็นงานวิจัยหรือไม่ 
 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับ
ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
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ส าหรับการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. และ สมศ. ก าหนด 3 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเองคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

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

คณะมีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  แนวทำงเสริม 

ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

การประเมินผลส าเร็จในการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนไม่เป็นรูปธรรม 
  ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรมีการประเมินผลส าเร็จในการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนให้เป็น
รูปธรรม เช่น การจัดท าแบบประเมินผลส าเร็จที่ก าหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน อาจอยู่ในรูปของ มคอ.3 และ มคอ. 5 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

ไม่มี 
ข้อสังเกต 

ไม่มี 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพ
ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

ส าหรับการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. และ สมศ. ก าหนด 5 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเองคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความมุ่งม่ันที่จะบริหารงานให้คณะมีการพัฒนาที่ดี  
2. บุคลากรทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมกันพัฒนาองค์กร 
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แนวทำงเสริม 
1. คณะควรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายกับคณะนอกเหนือจากผู้บริหารและบุคลากร 
2. คณะควรมีระบบและกลไกในการบริหารงานที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติในประเด็นที่ส าคัญโดยอาจ

จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน อีกทั้งอาจมีการถ่ายทอด (สอนงาน) จากหัวหน้าสู่ผู้ปฏิบัติ 
หรือจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์สู่อาจารย์ใหม่ เป็นต้น 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

การก าหนดประเด็นความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการยังไม่ชัดเจน และเชื่อมโยงให้เห็น
ความส าเร็จของประเด็นความรู้ด้านเทคนิคการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน 
  ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดการความรู้โดยน าประเด็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในชั้นเรียน หรือจากผู้อาวุโส/ผู้รู้    มา
ก าหนดเป็นประเด็นความรู้ โดยระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดผลที่น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียน และมีการประเมินผลการพัฒนาของผู้เรียน 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

ไม่มี 
ข้อสังเกต 

ไม่มี 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่าคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดท ารายงานสถานะทางการเงินให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบเป็นวาระของการประชุม 
2. มีการทบทวนกลยุทธ์ทางการเงินเมื่อคณะมีการปรับปรุงและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีคณะ วว. 

  แนวทำงเสริม 
ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่พบการน ากลยุทธ์ทางการเงินมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคณะ นอกเหนือจากการติดตามการใช้

งบประมาณตามแผนการใช้เงินประจ าปี 
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2. ไม่พบรายงานงบประมาณด้านรายรับการให้บริการวิชาการ และการวิจัย  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นเครื่องมือเสริมในการพัฒนาคณะ ตั้งแต่การก าหนดแผนการเงิน
ตามงบประมาณ และเงินรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน อุปกรณ์ สื่อการ
สอน สภาพแวดล้อมที่ยังไม่รองรับการขยายตัวของจ านวนนิสิตที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งต้องมีความชัดเจนกับหน่วยงานกลาง
ที่ท าหน้าที่รวมบริการประสานภารกิจ รวมทั้งออกมาตรการต่างๆ ที่ชัดเจน 

2. ควรจัดท ารายงานการเงินที่ครอบคลุมทั้งงานบริการวิชาการ การวิจัย เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงาน
ของคณะ โดยอาจต้องมีความชัดเจนกับหน่วยงานกลาง 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

ไม่มี 
ข้อสังเกต 

ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพ
ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี 

ส าหรับการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. และ สมศ. ก าหนด 3 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเองคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
คณะและบุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะโดยน าระบบประกันคุณภาพมาขับเคลื่อน 

  แนวทำงเสริม 
ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
การก าหนดโครงการในแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ มีจ านวนมาก และมีการก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จฯ มีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถพัฒนาผลการด าเนินงานได้ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
  ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดท าโครงการฯ ในแผนพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์จาก
คณะ และอาจน าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีมาพิจารณาร่วม 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. กิจกรรมนิสิตในโครงการ “ค่ายมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วิถีชุมชนร่วมกันคิดพิชิตด้วย 7 Miracles” 
2. กิจกรรมนิสิตในโครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศในวัยใสด้วยความใส่ใจอย่างมีส่วนร่วมของ

ชุมชน” 
ข้อสังเกต 

ไม่มี 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.82 ได้คุณภำพระดับ 
2 รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 ระดับคุณภำพ 

 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

       กระบวนกำร 
  

ผลผลิต รวม 
 

 
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 

 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพบัณฑิต  - - - - 5.00 2.71 3.29 5.00 5.00 2.71 3.29 ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรอุดมศึกษำ 

2.58 4.65 4.63 4.65 - 3.66 3.66 4.23 4.20 3.66 4.09 ดี ดี ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภบิาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.57 4.57 4.57 - 4.25 4.25 4.57 4.57 4.25 4.53 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

 มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพนัธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

2.58 4.70 4.67 4.70 - 3.56 3.56 4.07 3.99 3.56 3.92 ดี ดี ดี ดี 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำงและ
พัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคม
แห่งกำรเรียนรู้  

- 4.50 4.50 4.50 - 1.40 1.40 4.50 4.50 1.40 2.64 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

พอใช้ 

เฉลี่ยภำพรวม 2.58 4.63 4.61 4.63 5.00 2.92 3.07 4.30 4.27 2.92 3.82 ดี ดี พอใช้ ดี 

ระดับคุณภำพ พอใช้ ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

พอใช้ พอใช้ ดี ดี
มำก 

พอใช้ ดี     
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.29 ได้คุณภำพระดับ
พอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการ
ผลิตบัณฑิต และมีกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ครบถ้วน แต่ยังไม่สามารถผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ตาม
ก าหนดเวลา 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 
อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.53 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะทอ้นให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่
ส่งผลให้ผลการด าเนินงานด้านพันธกิจการบริหารการอุดมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.64 ได้คุณภำพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ยัง
ต้องมีการปรับปรุงด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเร่งรัด
ให้เกิดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การน าผลงานทางวิชาการไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และคณะ
วิชา ให้บริการทางวิชาการยังไม่สามารถตอบสนองได้อย่างมีคุณภาพในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองต่อความ
ต้องการ และเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคม  
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า 

มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร  การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.82 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตำรำงท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 ระดับคุณภำพ 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
 

กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม กรรมกำร สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.71 4.67 4.71 5.00 2.78 3.15 4.75 4.71 2.78 3.99 ดีมาก ดี
มาก 

พอใช้ ดี 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

4.00 4.56 4.56 4.56 - 4.38 4.38 4.50 4.50 4.38 4.47 ดี ดี ดี ดี 

3. ด้านการเงิน 3.71 5.00 5.00 5.00 - - - 4.36 4.36 - 4.36 ดี ดี - ดี 

4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1.30 4.50 4.50 4.50 - 1.63 1.63 2.90 2.90 1.63 2.27 พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยภำพรวม 2.58 4.63 4.61 4.63 5.00 2.92 3.07 4.30 4.27 2.92 3.82     

ระดับคุณภำพ พอใช้ ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก พอใช้ พอใช้ ดี ดีมำก พอใช้ ดี     
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้านสามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภำพระดับ
ดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภายนอก มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต มี
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ครบถ้วน และมีการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย แต่ยังขาดการเร่งรัดให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
จบในเวลา หรือให้มีการจบการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภำพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรเป็นอย่างดี มีการจัดบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบถ้วน 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารงบประมาณค่อนข้างมีประสิทธิภาพ มีการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการเงินเมื่อมีการปรับปรุงแผนพัฒนา 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.27 ได้คุณภำพ
ระดับต้องปรับปรุง สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขาดระบบการพัฒนาการเรียนรู้และ
นวัตกรรมภายในองค์กร ส่งผลให้คณาจารย์ยังมีวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการน้อย  

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ  

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.82 ได้คุณภำพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตำรำงท่ี 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 ระดับคุณภำพ 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพ
และควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

2.07 4.60 4.60 4.60 - 3.62 3.62 4.05 4.05 3.62 3.97 ดี ดี ดี ดี 

   1) ด้านกายภาพ 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 ดี ดี - ดี 

   2) ด้านวิชาการ 1.30 4.09 4.33 4.33 - 2.34 2.34 3.12 3.12 2.34 2.99 พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ 

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

- ดี
มาก 

   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.67 4.67 4.67 - 4.26 4.26 4.67 4.67 4.26 4.57 ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

2. มำตรฐำนด้ำนกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

3.71 4.67 4.63 4.67 5.00 2.71 2.92 4.61 4.57 2.71 3.71 ดีมาก ดี
มาก 

พอใช้ ดี 
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มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 ระดับคุณภำพ 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 5.00 2.71 3.29 4.80 4.75 2.71 4.02 ดีมาก ดี
มาก 

พอใช้ ดี 

   2) ด้านการวิจัย 3.71 4.50 4.50 4.50 - 1.40 1.40 4.24 4.24 1.40 2.82 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

พอใช้ 

   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 4.50 4.50 4.50 - 2.89 2.89 4.50 4.50 2.89 3.69 ดี ดี พอใช้ ดี 

   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

เฉลี่ยภำพรวม 2.58 4.63 4.61 4.63 5.00 2.92 3.07 4.30 4.27 2.92 3.82     

ระดับคุณภำพ พอใช้ ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

พอใช้ พอใช้ ดี ดี
มำก 

พอใช้ ดี     
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภำพระดับ

3.97 มีคะแนนเฉลี่ยดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.99 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.57 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน
กายภาพ งบประมาณ และระบบการบริหารจัดการต่างๆ แต่ความพร้อมด้านคุณภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการยังมีน้อยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ  

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภำพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.02 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.82 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 และด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มีการด าเนินการบรรลุตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบทั้ง 4 ด้าน แต่ภารกิจด้านการวิจัยยังคงมีผลการ
ด าเนินการต่ าอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังมีน้อย ขาดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อีก
ทั้งยังขาดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ล ำดับ 

ที่ 
ล ำดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1     จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
ทั้งหมด 

28 30 

2     จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่
บรรลเุป้าหมาย 

28 20 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ 

3 1 1 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 11 11 

4 2 2 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

5 3 3 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 10 10 

6 4 4 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

7 5 5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 1 1 

8 6 6 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข 0 0 

9 7 7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่
ในเอกสารหลักสตูรฉบับเดียวกัน 

- - 

10 8 8 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 

1 1 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 

12 10 10 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

13 11 587 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 

0 0 

14 12 25 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด 0 0 

15 13 26 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ตั้ง 

0 0 

16 14 27 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

17 15 28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

18 16 29 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

19 17 30 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 0 
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20 18 31 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 

21 19 32 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

22 20 33 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

0 0 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

24 22 35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

25 23 36 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

26 24 37 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 0 

27 25 38 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 

28 26 39 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

29 27 40 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติาม
กรอบ TQF 

5 5 

30 28 41 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

31 29 42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

32 30 43 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

33 31 44 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 0 

34 32 45 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 

35 33 46 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

36 34 47 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติาม
กรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ครบถ้วน 

0 11 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

38 36 49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 10 

39 37 50 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

40 38 51 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 1 

41 39 52 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 

42 40 53 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

43 41 11 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด 5 5 

44 42 12 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 4 4 
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45 43 13 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

46 44 14 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

47 45 15 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 1 10 

48 46 16 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 

49 47 17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

50 48 18 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด 

5 5 
 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

52 50 20 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 4 4 

53 51 21 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

54 52 22 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 1 1 

55 53 23 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 

56 54 24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

57 55 61 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมตัิตาม
กรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

0 0 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

59 57 63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     

60 58 64 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     

61 59 65 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     

62 60 66 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     

63 61 67 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     

64 62 54 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติาม
กรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี) 

0 0 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     

66 64 56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     

67 65 57 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     

68 66 58 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     
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69 67 59 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     

70 68 60 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     

71 69 695 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัิตาม
กรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 

 0 0  

72 70 696 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     

73 71 697 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     

74 72 698 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     

75 73 699 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     

76 74 700 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     

77 75 701 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     

78 76 68 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการ
พัฒนาและบริหารหลักสตูรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

    

79 77 69 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     

80 78 70 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     

81 79 71 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     

82 80 72 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     

83 81 73 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     

84 82 74 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก      

85 83 75 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 2005 2005 

86 84 76 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
อนุปริญญา 

0 0 

87 85 77 - -(สกอ.) จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญา
ตร ี

1975 1975 

88 86 78 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.
บัณฑิต 

0 0 

89 87 79 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญา
โท 

30 30 

90 88 80 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญา
โท  (แผน ก) 

30 30 
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91 89 81 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญา
โท(แผน ข) 

0 0 

92 90 82 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.
บัณฑิตขั้นสูง 

0 0 

93 91 83 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญา
เอก  

0 0 

94 92 102 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

90 92.5 

95 93 103 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 68 68 

96 94 104 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  22 22 

97 95 598 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปรญิญาหรือเทียบเท่า  

0 0 

98 96 599 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

0 0 

99 97 600 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

68.5 68.5 

100 98 601 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

21.5 21.5 

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกปี
การศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่า
การเพิม่ขึ้นของร้อยละฯ)  

22.5 20.5 

102 100 107 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
อาจารย ์

81 83.5 

103 101 108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

0 0 

104 102 109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

65 68.5 

105 103 110 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

16 15 

106 104 111 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ 

7 7 

107 105 112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

0 0 
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108 106 113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

3 3 

109 107 114 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

4 4 

110 108 115 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

2 2 

111 109 116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

0 0 

112 110 117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

0.5 0.5 

113 111 118 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

1.5 1.5 

114 112 119 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์

0 0 

115 113 120 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

0 0 

116 114 121 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

0 0 

117 115 122 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

0 0 

118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของปีท่ีผ่านมา 

1.25 1.25 

119 117 123 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสตูร 

1753.60 1,753.60  

120 118 124 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

121 119 125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1738.76   1,738.76  

122 120 126 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

123 121 127 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 14.83 14.83 

124 122 128 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 

125 123 129 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

126 124 130 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นักศึกษา 93 106 
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127 125 131 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ข
องนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

1111 1,111.00  

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.98 3.98 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

3.79 3.79 

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามยัและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจดับริการดา้นอาหารและ
สนามกีฬา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.83 3.83 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.92 3.93 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้(เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

3.85 3.85 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

134 132 138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

135 133 139 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

136 134 140 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 0 

137 135 142 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 

138 136 143 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  0 0 

139 137 84 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล ส าหรับ สมศ1) 

402 402 
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140 138 85 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจ
เรื่องการมีงานท า  

389 389 

141 139 86 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลัง
ส าเรจ็การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

221 224 

142 140 87 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพ
อิสระ 

3 0 

143 141 88 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

94 94 

144 142 681 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเอง
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

0 0 

145 143 89 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

11 11 

146 144 682 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 1 

147 145 683 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร 3 3 

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

 15957.55         15,957.55  

149 147 669 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 

271 271 

150 148 670 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 

0 0 

151 149 671 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 

0 0 

152 150 93 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

55 55 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรตีาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.93 3.85 
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155 153 96 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

0 0 

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่
จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

158 156 99 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

0 0 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต ตามกรอบ TQF 

3.85   

162 160 692 (REPORT) จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ทั้งหมด 

55 55 

163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
บัณฑิตระดบัปริญญาตร ีโท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  3.85 

164 162 165 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจาก
วิทยานิพนธ ์หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจาก
ศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
โท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

  0 

165 163 672 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

  0 

166 164 166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) 

  0 
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167 165 167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาต ิ

  0 

168 166 170 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

  0 

169 167 175 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่
เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเรจ็การศกึษาระดับปริญญาโท) 

  0 

170 168 176 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

  0 

171 169 177 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาต ิ

  0 

172 170 178 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  0 

173 171 179 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน 

  0 

174 172 180 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 

  0 

175 173 91 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท
ทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

  0 

176 174 181 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญา
เอก) 

  0 

177 175 183 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนัก
นี ้จะต้องไม่นับซ้ ากับค่าน าหนักอ่ืนๆ) 

  0 

178 176 184 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

  0 
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179 177 185 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ากับท่ี
นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

  0 

180 178 186 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.
com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่า
น้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

  0 

181 179 588 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงาน
ของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

  0 

182 180 589 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

  0 

183 181 590 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาต ิ

  0 

184 182 591 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  0 

185 183 592 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน 

  0 

186 184 593 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

  0 

187 185 92 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก
ทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 
 

  0 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.8 3.8 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการข้อมลู
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.60 3.60 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.11 4.11 
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191     จ านวนกิจกรรมนิสิตทีม่ีการน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม 

    

       - จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค ์

45 45 

       - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

2100  2100  

       - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 7 7 

       - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

2000 2000 

       - จ านวนกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 8 8 

       - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

2000 2000 

       - จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 14 14 

       - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมทีเ่สรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2000 2000 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 

192 189 146 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

15 15 

193 190 147 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

68 68 

194 191 164 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

0 0 

195 192 148 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

1293420 1293420 

196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1293420 1293420 

197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

199 196 152 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน 

5450000 8125000 

200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
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201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

203 200 156 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

68 70.5 

204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 57.5   

205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10.5   

206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

207 204 160 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

0 0 

208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

211 208 612 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 22 22 

212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 21 21 

213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1 1 

214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

215 212 616 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 

216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 

217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0 0 

218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

219 216 193 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนัก
นี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

23 23 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 22 22 

221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1 

222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
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223 220 194 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

2 2 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 2 

225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

227 224 195 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ากับท่ี
นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

1 1 

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 

229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

231 228 200 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.
com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่า
น้ าหนักนี้ จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

3 3 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 3 

233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

235 232 202 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า) 

0 0 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

239 236 203 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า) 

0 0 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
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242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

243 240 204 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
247 244 205 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า) 

0 0 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 
249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00 00 
251 248 206 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า) 

0 0 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

255 252 207 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ 3 2 

256 253 208 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

0 0 

257 254 209 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรอง
คุณภาพ 

3 3 

258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

2 2 

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

0 0 

260 257 212 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด (ผลงานจะต้องเกิน
ร้อยละ 50 ของช้ินงาน)  

0 0 
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261 258 213 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑข์อต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน) 

1 1 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

262 259 214 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ี
สภาสถาบันอนุมัต ิ

43 43 

263 260 215 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้
ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

6 3 

264 261 216 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้
ในการพัฒนา เฉพาะการวิจยั 

3 2 

265 262 594 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้
ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวจิัย 

6 2 

องค์ประกอบท่ี 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่
เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.88 3.88 

องค์ประกอบท่ี 7  การบรหิารและการจัดการ 

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเตม็ 5)  

    

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  

  4.25 

269     จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด 3.4 34 

270   
  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

104 

    
  

 -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ   

 104 

    
  

 -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ   

   

271   
  

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ และตา่งประเทศ   

10 

    
  

 - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ    

9 
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ล ำดับ 
ที่ 

ล ำดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

    

  

 -จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ   

1 

272   
  

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาต ิ   

1 

       - ด้านการวจิัย   - 

       - ด้านศลิปวัฒนธรรม   1 

       - ด้านอื่นๆ    

273   
  

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับนานาชาต ิ   

3  

       - ด้านการวจิัย    3 

       - ด้านศลิปวัฒนธรรม    - 

       - ด้านอื่นๆ    - 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

284     รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 20,030,790.00 20,030,790.00 

285     รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0.00 0.00 
286     ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ี

และที่ดิน     
       - ปีงบประมาณ 9,361,819.41 9,361,819.41 
       - ปีการศึกษา     
287     ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 

(ปีงบประมาณ) 5,363,604.83 5,363,604.83 
288     ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 2,410,308.41 2,410,308.41 
289     ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปงีบประมาณ) 74,622.00 74,622.00 
290     ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์

สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 5,292,481.28 5,292,481.28 
291     เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 5,305,365.76 5,305,365.76 
292     สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 5,363,604.83 5,363,604.83 
องค์ประกอบท่ี 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์

274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ ์(จาก
คะแนนเตม็ 5) 
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275 267 579 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

  55 

276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาตรี
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

  3.93 

277 269 581 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

  0 

278 270 582 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาโท
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

  0 

279 271 583 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

  0 

280 272 584 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญา
เอกท่ีมีคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

  0 

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑติที่
มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์

  0 

282 274 689 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ ์ทั้งหมด 

  55 

283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตที่มคีุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

  3.93 

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับ
การด าเนินการตามจุดเน้น และจดุเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
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ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 

1) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 001/2555  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และวิศวกรรมศาสตร์ 

2) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 002/2555  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 

3) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 003/2555  เรื่อง แต่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชา 

4) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 004/2555  เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะ 

5) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 005/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

6) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 006/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน

จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเทคโนโลยีทางวิศวกรรม(ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2556 

7) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 007/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

และวิเทศสัมพันธ์ 

8) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 008/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายแผนและ

ประกันคุณภาพ 

9) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 009/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

10) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 010/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรับเข้าและ

กิจการพิเศษ 

11) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 011/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กร 

12) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 012/2555  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

13) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 013/2555  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการ

เทคโนโลยี 

14) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 017/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 

15) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 018/2555  เรื่อง  

แต่งตั้งคณะท างานโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เรื่อง การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบเมล็ดพันธ์ข้าวเพ่ือชุมชน 

16) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 021/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

เลือกกรรมการพัฒนาองค์กร 
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17) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 022/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

เลือกกรรมการประจ าคณะ ประเภทบุคลากรประจ า 

18) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 025/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่

ปรึกษา 

19) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 028/2555  เรื่อง  

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 

20) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 030/2555  เรื่อง  

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 

21) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 035/2555  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

22) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 039/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานฝ่ยสารสนเทศ 

23) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 044/2555  เรื่อง  

แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตคณะวว. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

24) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 048/2555  เรื่อง  

แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ คณะวว. 

25) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 051/2555  เรื่อง รักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรม

โยธาและสิ่งแวดล้อมขอพ้นจากต าแหน่ง 

26) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 052/2555  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาโยธา 

27) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที ่053/2555  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา

องค์กรและประกันคุณภาพ   

28) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 056/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอน

รายวิชา (ภาคพิเศษ) 

29) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 058/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นิสิตและวิเทศสัมพันธ์(เพ่ิมเติม) 

30) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 061/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

“การจัดการความรู้ภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์” 

31) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 064/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง 
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32) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 067/2555  เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้า

สาขาวิชา 

33) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 068/2555  เรื่อง  

แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 

34) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 070/2555  เรื่อง  

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาส าหรับนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวว.

(เพ่ิมเติม) 

35) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 071/2555  เรื่อง  

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจสอบสัมภาษณ์เงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 

คณะวว.(เพ่ิมเติม) 

36) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 075/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 

37) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 076/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 

38) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 079/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิธี

ท าบุญตักบาตรประจ าเดือนที่คณะฯเป็นเจ้าภาพ 

39) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 082/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง คณะวว. 

40) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 083/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

41) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 084/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนโยบาย

และแผน 

42) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 085/2555  เรื่อง ยกเลิกแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย

แผนและประกันคุณภาพ 

43) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 086/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

44) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 087/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรับเข้าและ

กิจการพิเศษ 

45) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 088/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
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46) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 089/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 

47) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 090/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย

แผนพัฒนาองค์กร 

48) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 091/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ 

49) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 092/2555  เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาองค์กร

และประกันคุณภาพขอพ้นจากต าแหน่ง 

50) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 096/2555  เรื่อง  

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

51) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 100/2555  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการซื้อชุดอุปกรณ์ตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการด้านอนามัยเจริญพันธ์ จ านวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 

52) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 101/2555  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการซื้อชุดปฏิการระบาดวิทยาชุมชนส าหรับโรคติดต่อ(รวมชุดเก็บตัวอย่าง) โดยวิธีตกลงราคา 

53) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 102/2555  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการซื้อชุดตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย จ านวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 

54) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 103/2555  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการซื้อชุดเครื่องติดต่อสื่อสาร( walkie talkie) ระยะใกล้จ านวน 3 ชุด โดยวธิีตกลงราคา 

55) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 104/2555  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง 

ส าหรับการซื้อชุดโมเดลการสอนอาหารและโภชนาการจ านวน 1 ชุด โดยวธิีตกลงราคา 

56) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 111/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่

ปรึกษา 

57) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 112/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

58) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 004/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาโดยวิธีตกลงราคา 

59) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 008/2556  เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 

60) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 009/2556  เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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61) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 010/2556  เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 

62) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 012/2556  เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 

63) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 014/2556  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล 

64) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 015/2556  เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าและกิจการ

พิเศษขอพ้นจากต าแหน่ง 

65) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 016/2556  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าและ

กิจการพิเศษ 

66) ค าสัง่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 017/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

67) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 017-1/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

68) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 018/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) 

69) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 020/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

70) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 021/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

71) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 022/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตหลัก สูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

72) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที ่023/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

73) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 028/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

74) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 029/2556  เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

75) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 033/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 

76) ค าสัง่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 047/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
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คุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 

77) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 048/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

78) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 049/2556  เรื่อง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอพ้น

จากต าแหน่ง 

79) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 050/2556  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

80) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 054/2556  เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ าแหล่ง

ฝึกงานวิชาชีพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาอนามัยชุมชน 

81) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 055/2556  เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ าแหล่ง

ฝึกงานวิชาชีพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาอนามัยชุมชน 

82) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 060/2556  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และผู้

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

83) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 061/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

84) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 062/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนโยบาย

และแผน 

85) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 063/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

86) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 064/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรับเข้าและ

กิจการพิเศษ 

87) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 065/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

88) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 066/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 

89) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 067/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ 

90) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 073/2556  เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการขอพ้นจาก

ต าแหน่ง 

91) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 074/2556  เรื่อง แต่งตั้งผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

92) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 077/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

(เพ่ิมเติม) 
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93) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 078/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนโยบาย

และแผน(เพ่ิมเติม) 

94) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 079/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

95) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 080/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

96) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 081/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรับเข้าและ

กิจการพิเศษ 

97) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 082/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 

 ข้อมูลการจัดอันดับ 

 ข้อมูลอำจำรย์หรือนักวิจัยจำกสถำบันนำนำชำติเดินทำงมำสอนหรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 
เดือน (Visiting International Faculty Staff - Inbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 
No. List of lecturers/researchers to teaching 

or research 
(รายชื่ออาจารย/์นักวิจัยทีม่าสอนหรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล์) 

Institution 
internationally 

(ช่ือสถาบันนานาชาติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Period 
(ระยะเวลา) 

1 -      
2       
3       

 ข้อมูลอำจำรย์หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทำงไปสอนหรือวิจัย ณ สถำบันนำนำชำติ เป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำ 3 เดือน (Visiting International Faculty Staff - Outbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ) 
No. List of lecturers/researchers to 

teaching or research 
(รำยชื่ออำจำรย์/นักวิจัยท่ีไปสอนหรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล)์ 

Institution 
internationally 

(ชื่อสถำบันนำนำชำติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สำขำวิชำ) 

Period 
(ระยะเวลำ) 

1       
2       
3       
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 ข้อมูลบุคลำกรประจ ำหรือพิเศษท่ีไม่ได้ถือสัญชำติไทย (International Faculty Staff) (ไม่รวม
บุคลำกรแลกเปลี่ยน) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 
No. Name 

(รำยชื่อบุคลำกร) 
Nationality 

สัญชำติ 
Full-time / Part-time Disciplines 

(สำขำวิชำ) 
1     
2     
3     
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 ข้อมูลบุคลำกรที่มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำนวิชำชีพแก่นิสิตทุกระดับ (Career Service Support) ) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 
No. Name  

(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน
วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนในหน่วยงำน

ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

1 Mr.Prasoetsak Phrommani Lecturer Mr.Prasoetsak Phrommani Lecturer 

2 Ms.Napaporn Phuangpornpitak Lecturer Ms.Naphaphon Phuangphonphithak Lecturer 

3 Mr.Watwong  Kriphala Lecturer Mr.Watwong  Kriphala Lecturer 

4 Mr.Sitthichai Praphan Lecturer Mr.Sitthichai Praphan Lecturer 

5 Mr.Adisak  Khammungkhun Lecturer Mr.Adisak  Khammungkhun Lecturer 

6 Mr.Phongsak  Suriyawanakun Lecturer Mr.Phongsak  Suriyawanakun Lecturer 

7 Mr.Chirawat  Atthaset Lecturer Mr.Chirawat  Atthaset Lecturer 

8 Mr.Thawatchai Aiyarat Lecturer Mr.Thawatchai Aiyarat Lecturer 

9 Mr.Prasoetsa Yakham Lecturer Mr.Prasoetsa Yakham Lecturer 

10 Mr.Suchin Chongsawat Lecturer Mr.Suchin Chongsawat Lecturer 

11 Mr.Kongrat Nokkaeo Lecturer Mr.Kongrat Nokkaeo Lecturer 

12 Ms.Kanthima  miyaem Lecturer Ms.Kanthima  miyaem Lecturer 

13 Mr.Kitichok Phrommaniwat Lecturer Mr.Kitichok Phrommaniwat Lecturer 

14 Mr.Kitiphong Saenbandit Lecturer Mr.Kitiphong Saenbandit Lecturer 

15 Mr.Koson  ChantharaSena Lecturer Mr.Koson  ChantharaSena Lecturer 



 
 

- 359 - 

No. Name  
(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน

วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนในหน่วยงำน

ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

16 Mr.Kraiwitcha Rueangruehan Lecturer Mr.Kraiwitcha Rueangruehan Lecturer 

17 Mr.Khanchit Kuea Nun Lecturer Mr.Khanchit Kuea Nun Lecturer 

18 Mr.Chakkrit Phonrachom Lecturer Mr.Chakkrit Phonrachom Lecturer 

19 Mr.Chaknarin Khongcharoen Lecturer Mr.Chaknarin Khongcharoen Lecturer 

20 Ms.Chonyitri Saengwichit Lecturer Ms.Chonyitri Saengwichit Lecturer 

21 Mr.Chayan Kimyong Lecturer Mr.Chayan Kimyong Lecturer 

22 Mr.Chatchawan  Methaphisitthikun Lecturer Mr.Chatchawan  Methaphisitthikun Lecturer 

23 Ms.Chuli Wan  Thanya Siri Non Lecturer Ms.Chuli Wan  Thanya Siri Non Lecturer 

24 Ms.Thapani Hengsanankun Lecturer Ms.Thapani Hengsanankun Lecturer 

25 Ms.Thitaphon Phobutdi Lecturer Ms.Thitaphon Phobutdi Lecturer 

26 Ms.Thitiphon Kansungnoen Lecturer Ms.Thitiphon Kansungnoen Lecturer 

27 Mr.Nathakon Thatsanat Lecturer Mr.Nathakon Thatsanat Lecturer 

28 Mr.Torsak Prasoetsang Lecturer Mr.Torsak Prasoetsang Lecturer 

29 Ms.Tueanchai Noipha Lecturer Ms.Tueanchai Noipha Lecturer 

30 Mr.Thanomsak Wongmikaeo Lecturer Mr.Thanomsak Wongmikaeo Lecturer 

31 Mr.Thasaphon Chaturabun Lecturer Mr.Thasaphon Chaturabun Lecturer 
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No. Name  
(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน

วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนในหน่วยงำน

ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

32 Ms.Thanika Khan-Asa Lecturer Ms.Thanika Khan-Asa Lecturer 

33 Ms.Natthakan Prasoet Sang Lecturer Ms.Natthakan Prasoet Sang Lecturer 

34 Ms.Nittaya Mueangnak Lecturer Ms.Nittaya Mueangnak Lecturer 

35 Mr.Nitikon Phusuwan Lecturer Mr.Nitikon Phusuwan Lecturer 

36 Ms.Nucharin  Siriwan Lecturer Ms.Nucharin  Siriwan Lecturer 

37 Mr.Burin Changnoi Lecturer Mr.Burin Changnoi Lecturer 

38 Mr.Phanom Thaodi Lecturer Mr.Phanom Thaodi Lecturer 

39 Ms.Phonthida  Sensai Lecturer Ms.Phonthida  Sensai Lecturer 

40 Ms.Phannipha Rinthara Lecturer Ms.Phannipha Rinthara Lecturer 

41 Ms.Phoemphon Kutchomsi Lecturer Ms.Phoemphon Kutchomsi Lecturer 

42 Ms.Phaethong Sikaenchan Lecturer Ms.Phaethong Sikaenchan Lecturer 

43 Mr.Phakdi Khopklang Lecturer Mr.Phakdi Khopklang Lecturer 

44 Mr.Phuchit  Tanwanitkun Lecturer Mr.Phuchit  Tanwanitkun Lecturer 

45 Ms.Yuwadi  Hiran Lecturer Ms.Yuwadi  Hiran Lecturer 

46 Mr.Raphiphong Rattanaworahirankun Lecturer Mr.Raphiphong Rattanaworahirankun Lecturer 

47 Mr.Rangsan  Chai Chet Lecturer Mr.Rangsan  Chai Chet Lecturer 

48 Ms.Ratchadaphon Uengcharoen Lecturer Ms.Ratchadaphon Uengcharoen Lecturer 
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No. Name  
(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน

วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนในหน่วยงำน

ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

49 Mr.RatthasakonSuriyakunnaayutthaya Lecturer Mr.RatthasakonSuriyakunnaayutthaya Lecturer 

50 Ms.Rattani Khammunkhon Lecturer Ms.Rattani Khammunkhon Lecturer 

51 Mr.Rungthawi Phada Kan Lecturer Mr.Rungthawi Phada Kan Lecturer 

52 Ms.Wannapha Phakdi Lecturer Ms.Wannapha Phakdi Lecturer 

53 Ms.Walailak Wongruen Lecturer Ms.Walailak Wongruen Lecturer 

54 Mr.Watchara Thepharot Lecturer Mr.Watchara Thepharot Lecturer 

55 Mr.Witthaya Sisombun Lecturer Mr.Witthaya Sisombun Lecturer 

56 Ms.Wirekha Kham Chan Lecturer Ms.Wirekha Kham Chan Lecturer 

57 Mr.WutThiPhong  PhakdiKun Lecturer Mr.WutThiPhong  PhakdiKun Lecturer 

58 Mr.Sarawut Suphannarat Lecturer Mr.Sarawut Suphannarat Lecturer 

59 Mr.Sisak Chang Chit Lecturer Mr.Sisak Chang Chit Lecturer 

60 Ms.Sasithon Suchaiya Lecturer Ms.Sasithon Suchaiya Lecturer 

61 Mr.Sakda Kham Chan Lecturer Mr.Sakda Kham Chan Lecturer 

62 Ms.Sirinya  Prongchit Lecturer Ms.Sirinya  Prongchit Lecturer 

63 Ms.Siriphon  Saensi Lecturer Ms.Siriphon  Saensi Lecturer 

64 Ms.Sirilak Phankhoksung Lecturer Ms.Sirilak Phankhoksung Lecturer 
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No. Name  
(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน

วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนในหน่วยงำน

ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

65 Mr.SiriWat  PhunWasin Lecturer Mr.SiriWat  PhunWasin Lecturer 

66 Ms.Supphalak Sathirachiwin Lecturer Ms.Supphalak Sathirachiwin Lecturer 

67 Ms.Susama Saen Pak Di Lecturer Ms.Susama Saen Pak Di Lecturer 

68 Mr.Setthakon  KaMueang Lecturer Mr.Setthakon  KaMueang Lecturer 

69 Ms.SonthiNi  WaiYaRat Lecturer Ms.SonthiNi  WaiYaRat Lecturer 

70 Mr.Somkhuan Photharin Lecturer Mr.Somkhuan Photharin Lecturer 

71 Mr.Somchet Thanomphutsa Lecturer Mr.Somchet Thanomphutsa Lecturer 

72 Mr.Sarawut Khamsang Lecturer Mr.Sarawut Khamsang Lecturer 

73 Ms.Sathini Siriwat Lecturer Ms.Sathini Siriwat Lecturer 

74 Ms.Saifon Chanphaka Lecturer Ms.Saifon Chanphaka Lecturer 

75 Ms.Sawini Saeng Su Ri Yan Lecturer Ms.Sawini Saeng Su Ri Yan Lecturer 

76 Mr.Suk Samai  Som Phong Lecturer Mr.Suk Samai  Som Phong Lecturer 

77 Mr.Sunthon Bunta Lecturer Mr.Sunthon Bunta Lecturer 

78 Ms.SuPhattra  BunChiam Lecturer Ms.SuPhattra  BunChiam Lecturer 

79 Mr.Suphap  Kanya Kham Lecturer Mr.Suphap  Kanya Kham Lecturer 

80 Mr.Surachet Pra San Phaeng Si Lecturer Mr.Surachet Pra San Phaeng Si Lecturer 

81 Mr.Surasak Tangsakun Lecturer Mr.Surasak Tangsakun Lecturer 
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No. Name  
(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน

วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนในหน่วยงำน

ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

82 Ms.Athika Wongkwanklom Lecturer Ms.Athika Wongkwanklom Lecturer 

83 Ms.Aphiradi Wangkhahat Lecturer Ms.Aphiradi Wangkhahat Lecturer 

84 Mr.Ammarin Tongkrathok Lecturer Mr.Ammarin Tongkrathok Lecturer 

85 Ms.Atchara Namburi Lecturer Ms.Atchara Namburi Lecturer 

86 Mr.Athit Saengngam Lecturer Mr.Athit Saengngam Lecturer 

87 Mr.Chiwanrat Masingbun Lecturer Mr.Chiwanrat Masingbun Lecturer 

88 Mr.Thawi Ngam Wilai Kon Lecturer Mr.Thawi Ngam Wilai Kon Lecturer 

89 Ms.Narirat  Kitisipanya Lecturer Ms.Narirat  Kitisipanya Lecturer 

90 Ms.Nithirat Sa-Nguanduean Lecturer Ms.Nithirat Sa-Nguanduean Lecturer 

91 Ms.Prakhrong Woraka Lecturer Ms.Prakhrong Woraka Lecturer 

92 Mr.Praphakon  Saengwichit Lecturer Mr.Praphakon  Saengwichit Lecturer 

93 Mr.Phira  Liolom Lecturer Mr.Phira  Liolom Lecturer 

94 Ms.Phattharawadi Prasoet Sang Lecturer Ms.Phattharawadi Prasoet Sang Lecturer 

95 Ms.Ruchirat Hatrongchit Lecturer Ms.Ruchirat Hatrongchit Lecturer 

96 Mr.Wirat Hiran Lecturer Mr.Wirat Hiran Lecturer 

97 Ms.Samonphon Sutthibak Lecturer Ms.Samonphon Sutthibak Lecturer 
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No. Name  
(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน

วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนในหน่วยงำน

ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

98 Ms.Sanya Saetang Lecturer Ms.Sanya Saetang Lecturer 

99 Mr.Sangkhom  Si Som Phon Lecturer Mr.Sangkhom  Si Som Phon Lecturer 

100 Mr.Santi  Thohinang Lecturer Mr.Santi  Thohinang Lecturer 

101 Ms.AnchasaPramuancharoenkit Lecturer Ms.AnchasaPramuancharoenkit Lecturer 

102 Ms.Chiraphitcha  Bunpho Lecturer Ms.Chiraphitcha  Bunpho Lecturer 

103  

 

Mr.Thanarat Mangsungnoen technician 
104  

 

Mr.Patiphan Buransan technician 
105  

 

Mr.Aran Prakop San technician 
106  

 

Mr.Ekkarin Chuatmueangpak technician 
107   Ms.Chittralada  Lue Cha General Administrative Officer 

108   Ms.Thatsawan Pikhun General Administrative Officer 

109   Ms.Naritsara Silankham General Administrative Officer 

110   Ms.Philasini Saensamdaeng General Administrative Officer 

111   Ms.Wanunya Ritthisit General Administrative Officer 

112   Ms.Sudarat Chanpui General Administrative Officer 

113   Ms.Su Ni Sa  Tho Hi Nang General Administrative Officer 

114   Ms.Sumarin Chanpui General Administrative Officer 
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No. Name  
(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน

วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนในหน่วยงำน

ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

115   Ms.Aphiwan Suphannarat General Administrative Officer 

116  

 

Mr.Chaloemphon Praking technician 
117  

 

Mr.Thawatchai Sapphaso technician 
118  

 

Mr.Prayut Suwanna technician 
119  

 

Mr.Chamon  Duang Kun Sa technician 
120   Ms.Siriprang Chaiyaphum Plan and Policy Analyst 

121  

 

Mr.Phonsak Khwakuphan Computer Technical Officer 
122  

 

Mr.Wirachat Aksonsak Computer Technical Officer 
123  

 

Ms.Ketsarin Boribun Academic Service Officer 
124  

 

Ms.Charuni Prakopsan Academic Service Officer 
125   Ms.Kannika Thanomsit Scientist 

126   Mr.Kiattikhun Thongdaeng Scientist 

127   Ms.PhatChaRin  Nantha Phan Scientist 

128   Ms.Raphiphan  Mahem Scientist 

129   Mr.Suriya Chinnawong Scientist 

130   Ms.O Ra Phan Intharaksa Scientist 
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No. Name  
(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน

วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนในหน่วยงำน

ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

131   Ms.Rung Napha Chansakha Scientist 

132   Ms.Laksanawadi Saikhao Scientist 
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 ข้อมูลนิสิตจำกมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ทีเ่ดินทำงมำเรียนหรือวิจัยท่ีคณะ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ภำค
กำรศึกษำ (Exchange Students – Inbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

Name 
(ชื่อนิสิต) 

Degrees 
(ระดับ

ปริญญำ) 

Year 
(ชัน้ปี) 

Disciplines 
(สำขำวิชำ) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ชื่อสถำบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลำ) 

         

  
 

 
 

    
  

 
 

 
    

 ข้อมูลนิสิตของคณะท่ีเดินทำงไปเรียนหรือวิจัยในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ภำค
กำรศึกษำ (Exchange Students - Outbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

Name 
(ช่ือนิสิต) 

Degrees 
(ระดับปริญญา) 

Year 
(ช้ันปี) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ช่ือสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

-         

  
 

 
 

    
  

 
 

 
    

 ข้อมูลนิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่ไม่ได้ถือสัญชำติไทย (Non-Thai Undergraduate/ 
Graduate/Postgraduate Students) (ไม่รวมนิสิตแลกเปลี่ยน) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ)  

No. Name 
(รำยชื่อนิสิต) 

Nationality 
(สัญชำติ) 

Full-time / 
Part-time 

Disciplines 
(สำขำวิชำ) 

Faculty 
(คณะวิชำ) 

ระดับปริญญาตร ี
1 Mr.Somphawan  

Thummawong 

LAO Full- time Bachelor of Science Program 
in Computer Science 

 

Faculty of 
Science and 
Engineering 

ระดับปริญญาโท 
 -     
      

ระดับปริญญาเอก 
1 -     
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 ข้อมูลทุนกำรศึกษำที่มีให้นิสิตทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อทุน ประเภท จ านวนเงินต่อทุน ร้อยละของ
จ านวนเงินที่

ได้รับเทียบกับ
ค่าลงทะเบียน

ต่อปี 

จ านวน
ผู้รับ
ทุน 

จ านวนเงินที่ให้ทุน
ทั้งหมด 

เป็นทุนของมหาวิทยาลัย 

ใช ่ ไม่ใช่ 

1 Kasetsart University Engineering Alumni 
Association scholarship 

เรียนดีแต่ยากจน 10,000.00  12 120,000  x 

2 Mr.Wichai Surapat Scholarship continuous scholarship 15,000.00  1 15,000  x 
3 Ms.Narirat  Kitisipanya and Mr.Kitichok 

Phrommaniwat Scholarship 
เรียนด ี 5,000.00  3 15,000  x 

4 Ms.Narirat  Kitisipanya and Mr.Kitichok 
Phrommaniwat Scholarship 

ขาดแคลนทุนทรัพย ์ 5,000.00  3 15,000  x 

5 Kasetsart University scholarship เรียนดีแต่ยากจน 5,000.00  31 155,000  x 
6 PAI Lord Kor Scholarship continuous scholarship 15,000.00  6 90,000  x 
7 Phet Phra Phirun Scholarship continuous scholarship 15,000.00  52 780,000 x  
8 Kasetsart University Engineering Alumni 

Association scholarship 
เรียนดีแต่ยากจน 10,000.00  12 120,000  x 

9 Mr.Wichai Surapat Scholarship continuous scholarship 15,000.00  1 15,000 x  
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 ข้อมูลผู้รับทุนกำรศึกษำทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปีกำรศกึษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

ล าดับที่ ชื่อนิสิต อีเมล ์ สาขาวิชา จ านวน
เงินทุน
ที่ได้รับ
รวม

ทั้งหมด 

ค่าลงทะเบี
ยนเรียนต่อ

ปี 

ร้อยละของ
จ านวน
เงินทุนที่
ได้รับต่อ

ค่าลงทะเบีย
นเรียน 

1 Mr.Suthat  Sim Ma Kaeo  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

10,000 30,000 33.33 

2 Ms.Pratya  Saeng Arun  Department of Public Health 10,000 25,200 39.68 
3 Mr.Korakot  Bao Nawa  Department of Mechanical and 

Manufacturing Engineering  
10,000 30,000 33.33 

4 Ms.Su Chitra  Duang Di  Department of Public Health 10,000 25,200 39.68 
5 Mr.Watchara Phong  

Champa Buri 
 Department of Electrical and Computer 

Engineering 
10,000 30,000 33.33 

6 Ms.Kanok Phara  Wiset 
Sunthon 

 Department of Public Health 10,000 25,200 39.68 

7 Mr.Seksan  Phali  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

10,000 30,000 33.33 

8 Ms.Duang Phon  Chaem 
Phan 

 Department of Public Health 10,000 25,200 39.68 

9 Mr.Ni Ran  Ni Sap  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

10,000 30,000 33.33 

10 Mr.Kit Wadon  Kaeo Prasit  Department of Information Technology  10,000 30,000 33.33 
11 Mr.Sutthi Phong  

Matthayom 
 Department of Mechanical and 

Manufacturing Engineering  
10,000 30,000 33.33 

12 Ms.Nit Ta Ya  Rat Racha  Department of Public Health 10,000 25,200 39.68 
13 Mr.Krit Di Kon  Wathasin  Department of Civil and Environmental 

Engineering  
15,000 30,000 50.00 

14 Mr.Anocha  Champa Sing  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

5,000 30,000 16.67 

15 Ms.Yu Pha Phara  Nin 
Sombun 

 Department of Science (Applied 
Chemistry) 

5,000 30,000 16.67 

16 Ms.Saowalak  Wiset Don 
Wai 

 Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 

17 Ms.Praphatson  Ban 
Sotchuen 

 Department of Civil and Environmental 
Engineering  

5,000 30,000 16.67 

18 Ms.Chulalak  Ta Koeng 
Phon 

 Department of Information Technology  5,000 30,000 16.67 

19 Mr.Thira Phong  Phayung 
Wong 

 Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering  

5,000 30,000 16.67 

20 Mr.Sathian Phong  Thong 
Sawaeng 

 Department of Electrical and Computer 
Engineering 

5,000 30,000 16.67 

21 Ms.Wan Wilai  Sung Sang  Department of Science (Applied 5,000 30,000 16.67 
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ล าดับที่ ชื่อนิสิต อีเมล ์ สาขาวิชา จ านวน
เงินทุน
ที่ได้รับ
รวม

ทั้งหมด 

ค่าลงทะเบี
ยนเรียนต่อ

ปี 

ร้อยละของ
จ านวน
เงินทุนที่
ได้รับต่อ

ค่าลงทะเบีย
นเรียน 

Khet Chemistry) 
22 Ms.Chi La Phon  Kham 

Khiao 
 Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 

23 Ms.Prapha Phon  Ket Phan  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
24 Ms.Sin Ya  Chanthara Sena  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
25 Mr.Anucha  Kham Sawai  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
26 Ms.Nantha Na  Khwaen 

Phrom Thong 
 Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 

27 Ms.Chariya Phon  Kham 
Non 

 Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 

28 Ms.Metta  Phim Sawat  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
29 Ms.Su Chitra  Phan Phrom  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
30 Ms.Nueng Ruethai  Dam Noi  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
31 Ms.Chi Ra Phon  Khan Tha 

Cha 
 Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 

32 Ms.Rung Napha  Chai Phon  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
33 Ms.Su Priya  Satharana  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
34 Mr.Suttha Net  Sao Thong  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
35 Mr.Ni Mit  Kaeo Phon  Department of Civil and Environmental 

Engineering  
5,000 30,000 16.67 

36 Ms.Phat Rin  Kanok Kun  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

5,000 30,000 16.67 

37 Mr.Waranyu  Tha Mun  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

5,000 30,000 16.67 

38 Mr.Itthi Phan  Kaeo Phong 
Phan 

 Department of Electrical and Computer 
Engineering 

5,000 30,000 16.67 

39 Ms.Chira Pha  Saen Phaen  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
40 Ms.Malot Rat  Po Ae  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
41 Ms.On U Ma  Malaka  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
42 Ms.Phan Pha Mat  Siri Sawat  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
43 Ms.Cho Phaka  Kaeo Khao  Department of Science (Applied 

Chemistry) 
5,000 30,000 16.67 

44 Mr.Anuson  Saen Bun  Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering  

5,000 30,000 16.67 

45 Mr.Baeng Chaloem  Dap 
Som Si 

 Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering  

5,000 30,000 16.67 

46 Ms.Hathai Chanok  Saen Sin  Department of Public Health 5,000 25,200 19.84 
47 Ms.Chin Tana  Kun Son Nan  Department of Public Health 13,800 25,200 54.76 
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ล าดับที่ ชื่อนิสิต อีเมล ์ สาขาวิชา จ านวน
เงินทุน
ที่ได้รับ
รวม

ทั้งหมด 

ค่าลงทะเบี
ยนเรียนต่อ

ปี 

ร้อยละของ
จ านวน
เงินทุนที่
ได้รับต่อ

ค่าลงทะเบีย
นเรียน 

48 Ms.Manirat  Ton Kham  Department of Public Health 13,800 25,200 54.76 
49 Ms.Su Phan Ni  Phlu Sawat  Department of Public Health 13,800 25,200 54.76 
50 Ms.Su Chitra  Som Phong  Department of Public Health 13,800 25,200 54.76 
51 Ms.Suli Phon  Phum Chu 

Chit 
 Department of Public Health 13,800 25,200 54.76 

52 Ms.Sutha Rat  Kham Ta Nit  Department of Civil and Environmental 
Engineering  

16,200 30,000 54.00 

53 Ms.Ni La Wan  Kaeo Ma  Department of Science (Applied 
Chemistry) 

15,000 30,000 50.00 

54 Ms.Phatthra  Sa Phu  Department of Science (Applied 
Chemistry) 

15,000 30,000 50.00 

55 Ms.Wara Phon  Chu Ma  Department of Science (Applied 
Chemistry) 

15,000 30,000 50.00 

56 Ms.Nat Tha Ya  Sonthana  Department of Information Technology  15,000 30,000 50.00 
57 Ms.Fai Ruedi  jai Suk  Department of Information Technology  15,000 30,000 50.00 
58 Ms.Su Kanya  Chao Suan  Department of Information Technology  15,000 30,000 50.00 
59 Mr.Ayasit  Na That Thong  Department of Information Technology  15,000 30,000 50.00 
60 Ms.Da Ru Ni  Kham Han 

Phon 
 Department of Information Technology  15,000 30,000 50.00 

61 Mr.Suppha Chai  Phruetthi 
San 

 Department of Information Technology  15,000 30,000 50.00 

62 Mr.Prakai  Su Kha Phan  Department of Information Technology 15,000 30,000 50.00 
63 Mr.Chakraphat  Chet Rat  Department of Mechanical and 

Manufacturing Engineering  
15,000 30,000 50.00 

64 Mr.Thinnarat  Son Siri  Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering  

15,000 30,000 50.00 

65 Mr.Kanok  Nahuanin  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

15,000 30,000 50.00 

66 Mr.Uthen  Saeng Phrom 
Chari 

 Department of Electrical and Computer 
Engineering 

15,000 30,000 50.00 

67 Mr.Thiamthep  Khamket  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

15,000 30,000 50.00 

68 Ms.Charanya  Si Phia Chai  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

15,000 30,000 50.00 

69 Ms.Na Ti Phon  Chamnan 
Wong 

 Department of Electrical and Computer 
Engineering 

15,000 30,000 50.00 

70 Mr.Nattha Kan  Ho Chueai  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

15,000 30,000 50.00 
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ล าดับที่ ชื่อนิสิต อีเมล ์ สาขาวิชา จ านวน
เงินทุน
ที่ได้รับ
รวม

ทั้งหมด 

ค่าลงทะเบี
ยนเรียนต่อ

ปี 

ร้อยละของ
จ านวน
เงินทุนที่
ได้รับต่อ

ค่าลงทะเบีย
นเรียน 

71 Mr.Thanaphat  Phrom Sen  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

15,000 30,000 50.00 

72 Mr.Prem Chai  Kong Tham  Department of Electrical and Computer 
Engineering 

15,000 30,000 50.00 

73 Ms.Rawi Phon  Wichit Khu 
Na Nan 

 Department of Civil and Environmental 
Engineering  

15,000 30,000 50.00 

74 Mr.Sitthi Sak  Won San  Department of Civil and Environmental 
Engineering  

15,000 30,000 50.00 

75 Mr.Anu Sak  Seni Chai  Department of Civil and Environmental 
Engineering  

15,000 30,000 50.00 

76 Mr.Witsanu Wat  Puang 
Kham 

 Department of Civil and Environmental 
Engineering  

15,000 30,000 50.00 

77 Ms.Chuti Phon  Kaeo Chan 
Pheng 

 Department of Public Health 12,600 25,200 50.00 

78 Mr.Chak Krit  Thong Sa  Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering  

15,000 30,000 50.00 

79 Mr.Chak Phat  Chet Rat  Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering  

15,000 30,000 50.00 
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 บุคลำกรประจ ำและพิเศษที่ได้รับรำงวัลนำนำชำติที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย (Prolific Academic 
Experts) เช่น Noble Prizes, Fields Metals, equivalent arts based awards (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ) ช่วงเวลำของข้อมูล : สะสมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
N
o
. 

Expert 
Name 

Award 
Name 

Award received in Started 
at 

universi
ty in 
(year) 

Finished 
working at 
university 
in (year) 

Description of the award Link to the 
website where the 
award and award 

winner are 

1 Mr.Phakdi 
Khopklang 

Award 
for 
the 
best 

paper 

The 4th KKU 
International 
Engineering 
Conference 2012 

2004 - Best Paper award titled 
"Disturbed State Concept 
Modelling of the Resilient 
Modulus of Hydrated Cement 
Treated Crushed Rock Base 
for Western Australia" 

 

2 Ms.Anchas
aPramuanc
haroenkit 

BEST 
PAPER 
AWAR

D 

The 3rd TSME 
International 
Conference on 
Mechanical 
Engineering 

2001 - Best Paper award titled "The 
Two-Phase Microchannel 
Flow Study of Chicken Blood 
on Lab-on-a-Chip”  

 

3 Ms.Napapo
rn 

Phuangpor
npitak 

BEST 
PAPER 
AWAR

D 

10th Eco-Energy 
and Materials 
Science and 
Engineering 
Symposium 

2007 - Best Paper award titled "A 
study of Integrating 
Renewable Energy in Smart 
Grid System”  

http://www.emses.
org/ 

4 Mr.Chiwanr
at 

Masingbun 

2010 
Best 

Thesis 
Award 

Executive Meeting, 
National Research 
Council 

2003 - Best 2010 Thesis Award form 
National Research 
Council.The thesis was "Giant 
Dielectric Properties of 
CaCu3Ti4O12 Ceramics 
Prepared by Solution –
Growth Method" 

http://www.agro.cm
u.ac.th/agro2011/ga
llery2011/01/phisit/
thesis.pdf 

 รำยช่ือหน่วยงำนภำยนอกที่ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยร่วมกันในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 
2551 - 2555 (Industrial Research Projects) (ไม่รวมสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนของรัฐ) (ระบุข้อมูล
เป็นภำษำอังกฤษ) 

 

 

 

 

http://tisd.en.kku.ac.th/kku-ienc2012/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
http://tisd.en.kku.ac.th/kku-ienc2012/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
http://tisd.en.kku.ac.th/kku-ienc2012/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
http://tisd.en.kku.ac.th/kku-ienc2012/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
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No. Corporation 
Name 

Type of 
Organization 
(Company, 

Association, …) 

Country Year Brief Description of one project 

1 Matric Co.Ltd.  Company Thailan
d 

2008 The purpose of this research is to study the effects of the curing 
technique on the compressive 
strength of autoclaved aerated lightweight mortars. The 
proportions of quick lime, cement and aluminum 
powder were kept constant at 10%, 90% and 0.4% by weight of 
binder respectively throughout the study. The 
experimental investigation involved the determination of 
appropriate curing techniques of autoclaved aerated 
mortars based on the compressive strength of the mortars. Test 
results showed that the optimum curing condition 
based on compressive strength was using curing temperature of 
160°C for duration of 8 hours. There was 
a long-term retrogression of strength of lightweight mortar 
investigated in this study. Most of the curing conditions 
showed higher compressive strength at early age and the strength 
gradually decreased at later age 

 ข้อมูลสถำบันที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือ (International Research Collaborations) ในช่วง 5 ปี 
(2551 - 2555) ระบขุ้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ 
No. List of institutions with a cooperation agreement 

(รำยชื่อสถำบันที่มขี้อตกลงควำมร่วมมือ) 
Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุควำมร่วมมือ*)  

Year 
(ปี) 

1     
2     
3     

*ความร่วมมือ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ โครงการงานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนวัสดุ/
อุปกรณ์/ข้อมูลทางการศึกษา โครงการร่วมพัฒนาผู้บริหาร 

 ข้อมูลโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  
คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงกำร) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงำน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period (ระยะเวลำ) Budget (งบประมำณ) 
(บำท) 

Joint research in a collaboration 
endeavor with School of Architecture 
,Ecole Nationale Superieure 
d'Architecture er de Paysage de 
Bordeaux The reasearch title was 
"Leader Decentralizarion Project" 

University of Bordeaux France   



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  - 375 - 

 ข้อมูลเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน/สถำบันองค์กร
ระหว่ำงประเทศ คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุ
ข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงกำร) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงำน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลำ) 

Budget (งบประมำณ) 
(บำท) 

     
     

 โครงกำรเพื่อพัฒนำชุมชน หรืออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (Community/Cultural 
Investment) ในระยะทำงรัศมี 200 กิโลเมตรรอบมหำวิทยำลัยที่ด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2551 - 2555 (ระบขุ้อมูล
เป็นภำษำอังกฤษ)  

1. โครงกำรที่มีเงินสนับสนุน 
No. Community Project Contributio

n Amount 
(Bath) 

Location of the Project Brief Description 

1 Training programs for community 
development and cooperatives. 

84,500 Kasetsart University 
Chalermphrakiat Sakon 
Nakhon Campus 

Program for empowering communities 
by the Cooperative Management Skills 
and Funeral Fund. 

2 The Basic Science Project Mobile 
Laboratory Project. 

387,000 That Narai Wittaya School. Workshops in science, mathematics, 
computer training including moral and 
ethical training with high school 
students in Sakon Nakhon Province. 

3 The Recycle Waste Bank of Bann 
Pann Community 

280,000 Ban Paen, Phon Na Kaeo, 
Sakon Nakhon. 

To decrease the amoumt of waste and 
garbage from the environment and 
increase its values by community 
management with good conscious. 

4 The Second Steel Bridge 
Construction Project. 

54,223 Num-Un irrigation canal at 
Ban Tung Pattana, moo 16, 
muang Sakon Nakhon. 

Construction of the local bridge to 
cross an irrigation canal. 

5 The project of minor children 
relationship and personel 
development of faculty of 
science and engineering. 

25,000 Wat Phra Jetavana and Ban 
Kham Bon School, Charoen 
Sin, Sakon Nakhon. 

The community relationships project 
for help children to develop academic 
matters and everyday life skills. 

6 The mobile right view project 
and common practice of 
Dhamma 

5,000 Wat Pa Nong Phai, Ban 
Dong Mafai, Muang, Sakon 
Nakhon 

Promoting and enhancing art and 
culture in the Buddhist tradition. 
Promoting morality and ethics to 
executive, staff and students. 

7 The mobile Dhamma project. 17,000 Wat Pa Nong Phai, Ban 
Dong Mafai, Muang, Sakon 
Nakhon 

Promoting and enhancing art and 
culture in the Buddhist tradition. 
Promoting morality and ethics to 
executive, staff and students. 
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No. Community Project Contributio
n Amount 

(Bath) 

Location of the Project Brief Description 

8 The Seventh Leader Camp 
Project 

40,000   

9 The community life learning 
camp (with 7 miracle tool) 

35,000 Ban Lao, Charoen Sin, 
Sakon Nakhon. 

Public Health students have 
opportunities to practice their skills 
and have experience in working 
together as a group. The students can 
apply their existing knowledge, the 
sociology and anthropology, to learn 
the community life. 

10 The Public Health Student 
Relationship Project 

20,000 Sakon Nakhon Province To make relationship of teachers, 
students and communities by 
exchanging the experiences together. 

11 The kindness for children project 20,000 Nong Kung Si, Kalasin 
province. 

The community relationships project 
for help the children to develop 
academic matters and better lives. 

12 The practice dharma in candle 
festival 2554 

20,000 Wang Yang, Nakhon 
Phanom Province. 

Promoting and enhancing art and 
culture in the Buddhist tradition by 
offering the Pansa Candle and 
practicing dharma with the 
communities. 

13 The electrical engineering camp 
for community development 

15,000 Nong Kung Si, Kalasin 
province. 

The youth and people interested in 
electrical engineering have opportunity 
to learn and use electronic tools. 

14 The Home-Temple-School 
project (in Bali: Ba-worn, the 
glorious project) 

10,000 Khok Si Suphan, Wang Yang, 
Nakhon Phanom Province. 

Staff of faculty of science and 
engineering have the right view to 
Buddhist activities and community co-
activities. 

15 2012 Academic Services on 
Environmental Health 

100,000 Government agencies and 
private sectors. 

Promotion of environmental health to 
the community and governmental 
agencies. Collection of environmental 
agencies collection of environmental 
health issues that might affect the 
health of local people. 

16 Projects on Administration on 
Occupational Health and 
Hospital Safety 

25,000 Hospitals To promote understanding of 
Occupational health and safety the 
roles and scopes of among health-case 
practitioners 

17 Consulting and Servicing Units on 
Civil and Environmental 
Engineering in 2011 

45,000 Government agencies and 
the private sector. 

To survey public  satisfaction on the 
treatment of municipal wastewater in 
20 communities within the Sakon 
Nakon municipality 
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No. Community Project Contributio
n Amount 

(Bath) 

Location of the Project Brief Description 

18 Implementation of GiIS 
Information System for 
Demographic and Taxing 
Purposes in  Koak Hin Hae Local 
Authority 

947,500 Tambon Khok Hin Hae 
Dong Luang District, 
Mukdahan. 

Gathering of information from Tambon 
Koak Hin Hae regarding local fiscal 
administration of the district. 

19 Management of Environment 
Issues to Promote the Living 
Quality Among Local 
Communites in the Nong-Harn 
Luang Area ,Sakon Nakon 

2,486,000 Nong-Harn Luang Area 
,Sakon Nakon 

To study and analyze environmental 
issues with involvement from local 
people in finding the solution. 

20 Inplementation of Demographic 
and Tax Map within the Hang-
Hong Municapality 

600,000 Hang Hong district, Sakon 
Nakhon province. 

Gathering of information from Tambon 
Hang Hong regarding local fiscal 
administration of the district. 

21 A Study on Suitability of Utilizing 
UltraThin Friction Course Surface 
on Highways in Thailand 

350,000 In Sakon Nakon To evaluate and compare the 
functionality of the asphalt concrete 
surface and UTFC (Conventional Mixe) 
surface 

22 Mobile laboratory Project for 
High School Students 

30,000 Secondary schools in  
Sakonnakon 

To enhance the secondary student 
skills to use and maintain laboratory 
equipments as well as analyze 
experimental results. 

23 Science Camp Projects for 
Students within Sakon Nakon 

129,750 Kasetsart University, 
Chalermphrakiat Sakon 
Nakhon Province Campus 

To enhance the secondary student 
skills to use and maintain the 
equipments in laboratories. 

2. โครงกำรที่ไม่มีเงินสนับสนุน 
No. Volunteering 

Projects 
 

Number 
of 

Student
/Staff 

Involve
d 

Number 
of Hours 
Spent 

Location of the 
Project 

Brief Description Amount of 
National 

Minimum Hourly 
Wage 

1 Organic Rice Farming in 
Nong Harn Noi Area 

100  Nong Harn 
Chalermphrakiat  
Park 

To develop good 
practices of growing 
rice and 
conceive/maintain 
rice genes fot 
consumption. To sell 
rice to staff at 
reasonable prices. 
 

Organic Rice Farming 
in Nong Harn Noi 
Area 
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No. Volunteering 
Projects 

 

Number 
of 

Student
/Staff 

Involve
d 

Number 
of Hours 
Spent 

Location of the 
Project 

Brief Description Amount of 
National 

Minimum Hourly 
Wage 

2 Renovation and 
Construction of Monk 
Residents in Tam Pra-
Wej Temple 

30 80  Tam Pra-Wej 
Temple, Ban Kaeng 
Kae Muang District, 
Nakhon Phanom. 

Design of monk 
residents to promote 

Buddhism 

Renovation and 
Construction of Monk 
Residents in Tam Pra-
Wej Temple 

 สถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมทำงศำสนำ (Religious Facilities on campus) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุ
ข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

No. Religious Facility Name Brief Description Address Distance from the campus 
1     
2     

 
 


