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ค ำน ำ 
 
 ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษายึดเป็นแนวทางการพัฒนาและจัดท าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบัน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้
ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือให้คณะ ส านัก 
และสถาบันรายงานการประเมินตนเองเพ่ือน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในนโยบายดังกล่าว จึงก าหนดให้มีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ในระดับคณะ และมีความพร้อมน าสู่การรับ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2544 (ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มวันที่ 1 
มิถุนายน ของปี พ.ศ.ที่ระบุและสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม ของปี พ.ศ.ถัดไป) 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในส าหรับผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษามาแล้ว 11 ครั้ง ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2544 รับการตรวจประเมินในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2545 
 ปีการศึกษา 2545 รับการตรวจประเมินในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546 
 ปีการศึกษา 2546 รับการตรวจประเมินในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2547 
 ปีการศึกษา 2547 รับการตรวจประเมินในวันที่   2 กันยายน พ.ศ.2548 
 ปีการศึกษา 2548 รับการตรวจประเมินในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 
 ปีการศึกษา 2549 รับการตรวจประเมินในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2550 
 ปีการศึกษา 2550 รับการตรวจประเมินในวันที่   8 สิงหาคม พ.ศ.2551 
 ปีการศึกษา 2551 รับการตรวจประเมินในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2552 
 ปีการศึกษา 2552 รับการตรวจประเมินในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
 ปีการศึกษา 2553 รับการตรวจประเมินในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 
 ปีการศึกษา 2554 รับการตรวจประเมินในวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในเป็นครั้งที่ 12 ในวันที่ 3 - 
5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ซึ่งคณะได้สรุปผลเป็นรายงานฉบับนี้เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  
 
               (อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ)์ 
        คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

   วันที่ ......................................................... 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
         คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 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 

 ผลกำรประเมินตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี*  
กลุ่มของตัวบ่งชี ้ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี ้(เต็ม 5) 

กรรมกำร ประเมินตนเอง 
2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีของ มก. 23+1 ตัวบ่งช้ี 4.27 ด ี 4.31 ด ี 4.44 ดี 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 4.24 ด ี 4.28 ด ี 4.41 ดี 
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 13 ตัวบ่งช้ี 3.17 พอใช้ 3.40 พอใช้ 3.53 ดี 
รวม สกอ. + สมศ. 36 ตัวบ่งชี้ 3.88 ดี 3.92 ดี 4.11 ดี 
รวมท้ังหมด 37 ตัวบ่งชี้ 3.88 ดี 3.99 ดี 4.13 ดี 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 

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

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(13 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(37 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 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.83 3.70 3.83 3.70 2.72 2.74 3.46 3.38 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

5.00 5.00 5.00 5.00 ไม่มีตัวบ่งชี ้ ไม่มีตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย  3.61 3.61 3.61 3.61 2.19 2.42 2.90 3.02 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง 5.00 5.00 5.00 5.00 4.95 3.97 4.98 4.49 
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องค์ประกอบคุณภำพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(13 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(37 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

วิชาการแก่สังคม  

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 4.14 3.70 4.83 4.74 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 ไม่มีตัวบ่งชี ้ ไม่มีตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

5.00 4.00 5.00 4.00 4.41 4.28 4.71 4.14 

คะแนนภำพรวม 4.44 4.31 4.41 4.28 3.54 3.40 4.13 3.99 
ระดับคุณภำพ ดี ดี ดี ดี ดี พอใช้ ดี ดี 

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 21 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    
2.4   ระบบการพฒันาอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 7  ข้อ 5.00 
2.5   ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 7  ข้อ 5.00 
2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7  ข้อ 5.00 
2.8   ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่

จัดให้กับนิสิต 
5  ข้อ 5.00 

3.1   ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7  ข้อ 5.00 

3.2   ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต 6  ข้อ 5.00 
3.3   ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5  ข้อ 5.00 
4.1   ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 7  ข้อ 5.00 
5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5  ข้อ 5.00 
5.2   กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5  ข้อ 5.00 
6.1   ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5  ข้อ 5.00 
7.1   ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะ และผูบ้ริหารทุก

ระดับของคณะ 
7  ข้อ 5.00 

7.2   การพัฒนาสถบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 5  ข้อ 5.00 
7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหรและการตัดสนิใจ 5  ข้อ 5.00 
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7.4   ระบบริหารความเสี่ยง 7  ข้อ 5.00 
8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7  ข้อ 5.00 

สมศ.    
1   บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี
ร้อยละ 94.02 4.70 

6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ  20.98 5.00 
9   ผลการเรียนรู้และสง่เสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 
5  ข้อ 5.00 

10   การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 5  ข้อ 5.00 
11   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตดิ้านศิลปะและวฒันธรรม 5  ข้อ 5.00 

 
2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 7 ตัวบ่งชี้ ดงันี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
1.1   กระบวนการพฒันาแผน 4  ข้อ 4.00 
2.7   ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ 
5  ข้อ 4.00 

4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

5  ข้อ 4.00 

9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8  ข้อ 4.00 
สมศ.    

2   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท  และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.18 4.18 

13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 3.70 3.70 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 4.28 4.28 

 

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

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.1   ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 5  ข้อ 4.00 

สมศ.    
8   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

ร้อยละ 17.65 2.94 
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4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
4.3   เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
27,387.35  บาท 1.83 

สมศ.    
5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 3.50 1.92 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ ร้อยละ 2.50 2.08 

 
5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 4 

ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.2   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ  3.50 1.46 
2.3   อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ร้อยละ 6.99 1.77 

สมศ.    
3   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการ

ตีพิมพ์และเผยแพร ่
ร้อยละ 0.00 0.00 

7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 0.70 0.35 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในจ านวน 5 หน่วยงาน ที่จัดตั้งโดยอนุมัติของ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543)  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ดังนั้น  ในช่วง 4 ปีแรก ก่อนการจัดตั้ง
หน่วยงาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับนิสิตและฝากเรียนที่วิทยาเขตบางเขน  โดยมีหลักสูตรที่
เกี่ยวกับแผนการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการและฝากเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขต
บางเขน ซึ่งในปีการศึกษา 2539 รับนิสิตรุ่นที่ 1 จ านวน 35 คน ปีการศึกษา 2540 รับนิสิตรุ่นที่ 2 จ านวน 13 คน  
ปีการศึกษา 2541 รับนิสิตรุ่นที่ 3 จ านวน 26 คน ปีการศึกษา 2542 รับนิสิตรุ่นที่ 4 จ านวน 26 คน 
 ในปีการศึกษา 2543 ได้เปิดเรียนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  โดยคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ได้เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ  จนถึงปีการศึกษา 2547  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้
เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดเป็นหลักสูตรของคณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน และหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เป็น
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา  ในปีการศึกษา 2551 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน โดยได้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้รับโครงการ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของคณะเป็นต้นมา  
 ต่อมาในปีการศึกษา 2555 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรเพ่ิมเติม คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ มีนิสิตรุ่นแรก จ านวน 30 คน รวมหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 
และหลักสูตรในระดับปริญญาโท โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ จ านวน 1 หลักสูตร  
ซึ่งในปีการศึกษา  2555 คณะฯ มีจ านวนนิสิตในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งสิ้นจ านวน 1,448 คน 

การบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารระดับคณบดี 
จ านวน 3 ท่าน คือ 

   
  
                   
 
 รองศาสตราจารย์วิจติรา พูลเพิม่ทรัพย์ 

พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549 
 

รองศาสตราจารย์อรสา อร่ามรตัน์ 
พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553 

 

อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ์  
พ.ศ.2554 – ปัจจบุัน 
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1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญำ 

สร้างสรรค์องค์ความรู้ 
ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
เพ่ือพัฒนาปัญญา ความรู้ ควบคู่คุณธรรม 

 
วิสัยทัศน์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

พันธกิจ 
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ถ่ายทอดความรู้งานวิจัย 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการจัดการ   สังคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นคนมีความรู้  ความสามารถและเป็นคนดี  มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ
ประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2. สร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สามารถแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่น  สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

3. พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการ ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ที่
เหมาะสมแก่ชุมชน ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

4. ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 

5. พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล  ทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  การประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 
 เอกลักษณ์ของคณะ ใช้เอกลักษณ์เดียวกันที่เป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังนี้  

 เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ (Kasetsart 
University aims to create khowledges of the land for the well-being of nation) 
 อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  : ส านึกด ี มุ่งม่ัน   สร้างสรรค ์ สามัคคี 
  (Integrity)   (Determination)   (Khowledge creation)  (Unity) 
  : (IDKU : Identity of Kasetsart University) อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

: วิทยาเขตสารสนเทศ : อนาคตคนรุ่นใหม่ก้าวไกลด้วย 5 G 
G1 : Green Campus  
G2 : good education atmosphere  
G3 : great education quality with high tecnology  
G4 : going to asean community  
G5 : goal for a successful career  

 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของคณะ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ก าหนดแผนงานประจ าปี 2555 ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ  โดยก าหนดให้มีประเด็นยุทศาตร์รวมทั้งสิ้น 6 ประเด็นต่อไปนี้ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีกิจกรรม/
โครงการจ านวน 60 โครงการ จ านวนตัวบ่งชี้ 63 ตัว 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน มีกิจกรรม/
โครงการจ านวน 3 โครงการ จ านวนตัวบ่งชี้ 3 ตัว 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีกิจกรรม/โครงการจ านวน 11 โครงการ จ านวนตัวบ่งชี้ 11 ตัว 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  มี
กิจกรรม/โครงการจ านวน 12 โครงการ จ านวนตัวบ่งชี้ 12 ตัว 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรม/โครงการจ านวน 3  
โครงการ จ านวนตัวบ่งชี้ 3 ตัว 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา มี
กิจกรรม/โครงการจ านวน 10 โครงการ จ านวนตัวบ่งชี้ 10 ตัว 

 ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์มีการก าหนดกลยุทธ์รวมถึงผลผลิตระดับกลยุทธ์และตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน (ตามเอกสาร
แผนงานประจ าปี  2555) 

1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของคณะ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้ก าหนดนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2555  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเน้นการด าเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ (PDCA) ที่เริ่มต้นจากการจัดท าแผนงานประจ าปีที่
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของคณะ  สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพด้วยการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2555  ที่ระบุผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ
และองค์ประกอบการประกันคุณภาพไว้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
เพ่ือวางนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  ที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารทุกระดับของ
คณะ รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   ประจ าปีการศึกษา 2555  เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง 
ๆ ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ คณะฯได้ก าหนดเป้าหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ประจ าปีการศกึษา 2555   โดยคาดการณ์ว่าจะมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะ 
 

 

1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของคณะ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีรายนามผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ า
คณะ ในปี 2555 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด  ดังนี้ 
 

 คณบดี 
 
 

 
 
 
 

ประธานโครงการประธานโครงการ  หัวหน้าส านักงานคณบดีหัวหน้าส านักงานคณบดี  

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี  รองคณบดีรองคณบดี  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 
โรงแรมและท่องเท่ียว 

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรและการเงิน 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษา 

หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

หัวหน้าสาขาวิชาหัวหน้าสาขาวิชา  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

อ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ 
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ผศ.ปัททมา สรุิยกลุ  ณ  อยุธยา   
รองคณบดฝี่ายบริหารและประชาสัมพันธ์  
   

อ.วรวิทย์  กุลตังวัฒนา   
รองคณบดฝี่ายวิชาการ  

อ.ธิบดี  สกุลวิชญธาดา  
รองคณบดฝี่ายแผนและบริการวิชาการ   

อ.พัสกร  องอาจ    
รองคณบดฝี่ายวิจัย  

อ.เกรียงไกร  พร้อมนฤฤทธิ์   
รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและประกันคุณภาพ  

 รองคณบดี 
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 ผู้ช่วยคณบดี 
 

 
 

อ.ฐิตาวรรณ อินสะอาด 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

อ.ดร.ปณิธี การสมด ี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 

อ.ลัดดาพร กุลแก้ว 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 

อ.วรสิทธ์ิ วงศ์อดิศัย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริการวชิาการ 

อ.ขวัญชนก ห่านนิมิตรกลุชัย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

อ.ชลธิชา รุ่งศรี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

อ.พีรียา ทักษานันท์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพ 
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 หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 
 

อ.นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 

อ.กฤตพงศ์ วัชระนุกุล 
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญช ี

อ.กันยารัตน์ สุขะวัธนกลุ 
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

อ.พิมพ์อมร นิยมค้า 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทอ่งเที่ยว 

อ.กุลนาถ ภูธรโคตร 
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน 

อ.ดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ 
หัวหน้าสาขาภาษา 

อ.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล 
หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกีฬา 

อ.นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์
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 คณะกรรมการประจ าคณะ 
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1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ที่คณะภำคภูมิใจ 
 18.1  เข้ำรับพระรำชทำนถ้วยรำงวัลชนะเลิศ ในโครงกำรกรุงไทยต้นกล้ำสีขำว จำกสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำ  สยำมบรมรำชกุมำรี 

 
 

 ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมนิสิตจากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว  ประจ าปี 2554  จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงไทยจ ากัดมหาชน   เมื่อวันจันทร์ที่ 20  
พฤษภาคม  2556  ณ  ศาลาดุสิตดาลัย  สวนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร  สร้างความภาคภูมิ ใจแก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และชาวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นอย่างสูง 
  
  18.2  ผลงำนชนะเลิศ โครงกำร "จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง" 

ด้วย นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ "จูงมือน้อง
น้อยบนดอยสูง" ซึ่งจัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากทีมงานทั่วประเทศที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 66 ทีม เพ่ือร่วมท า
กิจกรรมพัฒนา สังคม ประชาชน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่านกลไกการบัญชี ตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยนิสิตในแต่ละทีมได้ออกค่ายท ากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 
23 มีนาคม - 4 เมษายน 2555  โดยผลการประกวดปรากฏว่านิสิตของคณะฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ล าดับที่ 1 – 3 
ได้แก่ รางวัลที่ 1 ทีม KU พัฒนาอาสา รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมละเบ๋อ รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีมมดตะนอยบนดอยสูง และ
ได้รับรางวัลชมเชยอีก 2 ทีม ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศการประกวดได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "15 ปี แห่งการสนองงานตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งจัดโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
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           ผลงำนชนะเลิศ โครงกำร "จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง" 

 

1.9 ข้อมูลสถิติ  

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

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

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

1,192,700.00 14,228,135.85 13,035,435.85 2,063,600.00 2,041,309.68 22,290.32 1,507,800.00 1,506,690.00 1,110.00 

งบประมาณเงิน
รายได ้

10,510,300.00 7,877,547.00 2,632,753.00 9,065,956.00 8,251,741.88 703,214.12 8,760,270.00 5,573,761.63 3,186,508.37 

รวม (บำท) 11,703,000.00 22,105,682.85 -10,402,682.85 11,129,556.00 10,293,051.56 725,504.44 10,268,070.00 7,080,451.00 3,187,618.37 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยกำร ปีงบประมำณ (บำท) 

2553 2554 2555 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 11,703,000.00 11,129,556.00 10,268,070.00 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 0.00 51,456.00 0.00 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและ
ที่ดิน 

21,343,298.85 9,855,796.56 6,744,051.63 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 862,323.00 437,255.00 336,400.00 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5,412,634.00 4,309,090.45 2,410,308.41 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์ 437,135.00 255,860.00 0.00 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 11,481,834.10 6,276,062.87 5,292,481.28 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ -10,402,682.85 425,504.44 3,187,618.37 
สินทรัพย์ถาวร 862,323.00 437,255.00 336,400.00 
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 รายรับ-รายจ่าย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยรับ ตำมแหล่งรำยรับ (บำท) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
1. งบประมาณแผ่นดิน 1,192,7000.00 2,063,600.00 1,507,800.00 
2. งบประมาณเงินรายได ้ 10,510,300.00 9,065,956.00 8,760,270.00 
รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 11,703,000.00 11,129,556.00 10,268,070.00 
รำยจ่ำย ตำมประเภทรำยจ่ำย (บำท)    
1. งบบุคลากร 1,048,124.00 804,256.74 994,725.60 
2. งบด าเนินงาน 5,240,180.85 6,139,860.97 4,442,878.53 
3. งบลงทุน 862,323.00 437,255.00 336,400.00 
4. งบอุดหนุน 14,660,995.00 2,308,081.75 1,275,246.50 
5. งบอ่ืนๆ 294,061.00 99,756.10 31,174.00 
รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 22,105,683.85 9,789,210.56 7,080,451.63 

1.9.2 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีกำรศึกษำ 2555 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภำคปกติ 
() 

ภำคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

1. หลักสูตรปริญญา
การบัญชีบัณฑิต 

            

2. หลักสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการ 

            

3. หลักสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการตลาด 

            

4. หลักสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการ
โรงแรมและ
ท่องเท่ียว 

            

5. หลักสูตรปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษาอังกฤษ 

            

6. หลักสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  

            

รวม 5    1  6  6  5 1 
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1.9.3 จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำ/สำขำวิชำ  ปีกำรศึกษำ 2555 

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

สำขำวิชำกำรบัญช ี     
- หลักสตูรปริญญาการบญัชีบัณฑติ     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 38 - - 38 
สำขำวิชำกำรจัดกำร     

- หลักสตูรปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจัดการ     
o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 44 - - 44 

สำขำวิชำตลำด     
- หลักสตูรปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 16 - - 16 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและท่องเท่ียว     

- หลักสตูรปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว 

    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 29 - - 29 
สำขำวิชำภำษำ     

- หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาอังกฤษ     
o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 46 - - 46 

สำขำวิชำสังคมศำสตร์     
- หลักสตูร     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 27 - - 27 
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรแลกำรเงิน     

- หลักสตูร     
o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 17 - - 17 

สำขำวิชำพลศึกษำและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ     
- หลักสตูร     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 28 - - 28 
โครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (ภำคพิเศษ)     

-  หลักสูตรปริญญาบรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ (ภาคพิเศษ)     
o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน - 28 - 28 

รวมท้ังสิ้น 9 สำขำวิชำ     
- หลักสตูรทั้งหมด     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 245 28 - 273 
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1.9.4 จ ำนวนบุคลำกร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูล

กองกำรเจ้ำหน้ำที่) 
ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท 59 58 58.5 
ปริญญาเอก 3 6 9 
รวม 62 64 67.5 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี 2 2 4 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม 2 2 4 

1.3 รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี 2 2 4 
ปริญญาโท 59 58 58.5 
ปริญญาเอก 3 6 9 
รวมทั้งหมด 64 66 71.5 

2. นักวิจัยและ
บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้
ท าวิจัย 

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

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

2.3 รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวมทั้งหมด - - - 

3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่นๆ 10 10 9 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 62 63 67.5 
5.  บุคลากรลาทุกประเภท  12 13 13 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 74 76 80.5 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
    ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 จ ำนวนอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คุณวุฒิกำรศึกษำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำร
เจ้ำหน้ำที่) 

ภำคิวชำ/
สำขำวิชำ 

อำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 

รอง
ศำสตรำจำรย์ 

ศำสตรำจำรย์ ชำวต่ำงชำติ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม รวม โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
การจัดการ - 10 2 12 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 11 2 13 
การบัญช ี - 6 1 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 7 
การตลาด - 5 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 5 
การการ
จัดการ
โรงแรมและ
ท่องเที่ยว 

- 6.5 - 6.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.5 - 6.5 

เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร
และการเงิน 

- 5  5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 5 

ภาษา - 8 3 11 - - 1 1 - - - - - - - - 4 - - 4 4 8 4 16 
พลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

- 4 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1 5 

สังคมศาสตร์ - 8 1 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 1 9 
โครงการ
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
(MBA) ภาค
พิเศษ 

- - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5 - 5 

รวมทั้งหมด - 52.5 8 60.5 - 1 1 2 - 5 - - - - - - 4 - - 4 4 58.5 9 71.5 

 

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

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

1 9 เดือน ขึ้นไป 4 45 9 58 51 2 5 0 58 
2 6-9 เดือน 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 ลาศึกษาต่อ  0 12 0 12 12 0 0 0 12 
5 ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
รวมทั้งหมด 4 58.5 9 71.5 64.5 2 5 0 71.5 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5          

หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
  ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไมส่ามารถน ามานับได้ 
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 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน แยกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2555 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์(ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

หน่วยงำน วิชำชีพทั่วไป วิชำชีพเฉพำะ ชำวต่ำง 
ชำติ 

รวมทั้งหมด 
ปฏิบตัิงำน ช ำนำญ

งำน 
ช ำนำญงำน

พิเศษ 
ปฏิบตัิกำร ช ำนำญ

กำร 
ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญ

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
คณบดี 

0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 

รวม 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 

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

 ข้อมูลสรุปจ ำนวนอำจำรย์หรือนักวิจัยจำกสถำบันนำนำชำติเดินทำงมำสอนหรือวิจัยที่คณะ หรือ
อำจำรย์หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทำงไปสอนหรือวิจัย ณ สถำบันนำนำชำต ิ

รำยกำร >3 เดือน <3 เดือน 
อำจำรย์ นักวิจัย อำจำรย์ นักวิจัย 

1. อาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอน
หรือวิจัยที่คณะ 

0 0 0 0 

2. อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดนิทางไปสอนหรือวิจัย ณ 
สถาบันนานาชาต ิ

0 0 0 0 

 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองโดยกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม ดูงำน ปีกำรศึกษำ 2555 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์(ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงำน จ ำนวนบุคลำกรท่ี
เข้ำร่วมพัฒนำ

ตนเอง (ไม่นับซ้ ำ) 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำตนเอง (จ ำแนกตำม
ประเภท) 

ประชุม/
สัมมนำ 

ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ 

ส านักงานเลขานุการ 10 9 5 1 9 
การจัดการ 11 3 4 10 11 
การบัญชี 7 3 5 7 7 
การตลาด 2 2 2 2 2 
การการจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว 5.5 1 3.5 5.5 5.5 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน 3 2 1 0 2 
ภาษา 3 2 1 2 2 
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 1 2 1 4 
สังคมศาสตร ์ 4 2 2 0 4 
โครงการบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ(MBA)ภาคพิเศษ 0     
รวม 49.5     
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1.9.5  จ ำนวนนิสิตทั้งหมด (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง)  

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 170 - 170 123 - 123 82 - 82 73 - 73 - - - 448 - 448 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาการ
จัดการ 

91 - 91 85 - 85 75 - 75 106  106 - - - 357 - 357 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขา
การตลาด 

28 - 28 59 - 59 58 - 58 65 - 65 - - - 201 - 201 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาการ
จัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว 

92 - 92 68 - 68 45 - 45 67 - 67 - - - 272 - 272 

หลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ 

30 - 30 - - - - - - - - - - - - 30 - 30 

รวม 411 - 411 335 - 335 260 - 260 311 - 311 - - - 1,317 - 1,317 

 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโท ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่าง

ชาต ิ
รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างช

าต ิ
รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างช

าต ิ
รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ภาควิชา (รวม) 18 - 18 39 - 39 57 - 57 49 - 49 82 - 82 131 - 131 
 

 

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

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
คณะยังไม่ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก 
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 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ใช้
ข้อมูลคณะ) 

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) 17 - - 17 12 - - 12 15 - - 15 
- ลาออก 15 - - 15 9 - - 9 11 - - 11 
- คัดชื่อออก 2 - - 2 3 - - 3 4 - - 4 
ปริญญำโท (รวม) - - - - - - - - - - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - - - - 
- คัดชื่อออก - - - - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - - - - 
- คัดชื่อออก - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 17 - - 17 12 - - 12 15 - - 15 
- ลาออก 15 - - 15 9 - - 9 11 - - 11 
- คัดชื่อออก 2 - - 2 3 - - 3 4 - - 4 

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

 ข้อมูลสรุปจ ำนวนข้อมูลนิสิตจำกมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ทีเ่ดินทำงมำเรียนหรือวิจัยที่คณะ และ
นิสิตของคณะที่เดินทำงไปเรียนหรือวิจัยในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 

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

1. ข้อมูลนิสติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรยีน
หรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

0 0 0 0 0 0 

2. ข้อมูลนิสติของคณะที่เดินทางไปเรยีนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

0 0 0 0 0 0 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2555  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 

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

การจัดการ 13 439.53 353.94 396.74 1:107.44 
การบัญชี 7 317.29 166.94 242.12 1: 34.58 
การตลาด 5 1073.76 74.00 573.88 1:114.77 
การการจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว 6.5 - 76.94 38.47 1:5.91 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน 5 - 112.41 56.21 1:11.24 
ภาษา 16 - 414.53 207.26 1:13.81 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนอำจำรย ์ จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ (FTES) อำจำรย์ : 
FTES FTES ภำคต้น FTES ภำคปลำย FTES เฉลี่ย 

พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 - 82.82 41.41 1:8.28 
สังคมศาสตร ์ 9 - 298.59 149.29 1:18.66 
รวมทั้งหมด 66.5 1,830.59 1,580.18 1,705.38 1:26.44 

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

รำยละเอียด ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 64 65 71.5 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 1,732.69 1,788.33 1,705.38 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  ) 

1:27.07 1:27.51 1:26.44 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

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 

หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 

72 - - 72 - - - - - - - - 72 - - 72 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการ 

93 - - 93 - - - - - - - - 93 - - 93 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการตลาด 

59 - - 59 - - - - - - - - 59 - - 59 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการ
โรงแรมและ
ท่องเท่ียว 

53 - - 53 - - - - - - -  53 - - 53 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

- - - - - 34 - 34 - - - - - 34 - 34 

รวม 277 - - 277 - 34 - 34 - - - - 277 34 - 311 
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 ข้อมูลจ ำนวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2555 

รำยชื่อองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จ ำนวน
สมำชกิ 

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 

มี () ไม่มี () 

สโมสรนสิิตคณะ 25  - 

 ข้อมูลเงินบริจำคจำกศิษย์เก่ำ (Alumni Donations) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 15,000 

2 เงินบริจาคของมูลนิธิ/สมาคม _________________________ 100,000 

3 เงินบริจาคของกองทุน __________________________ 200,000 

4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า  

รวมทั้งสิ้น 315,000 

1.9.6  งำนวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โครงกำร ช่วงระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
โครงกำรทั่วไป 

1. โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาหกลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ บริบทบึงโขงหลง 

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ.พีรียา ทกัษานันท ์ คณะศว. 50,000  50,000 

2. โครงการวิจัยเร่ืองการส ารวจความพร้อม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดบัเป็นของดี
ประจ าอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ. สุพรรณิการ์ สุภพล คณะศว. 50,000  50,000 

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้าน
การผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ.ลัดดาพร กุลแก้ว คณะศว. 50,000  50,000 

4.ความต้องการการบรกิารการออกก าลงั
กายของประชาชนในอ าเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ 

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ. ภุชงค์  รุ่งอินทร ์ คณะศว. 50,000  50,000 

5. ผลประเมินระดับความรู้ทางการบัญชีเพื่อ
สร้างธุรกิจการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษา ชุมชนในเขตอ าเภอบึงโขงหลง 

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ.กฤตพงศ์  วัชระนุกูล คณะศว. 50,000  50,000 

6. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพของประชาชนในเขต

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ. พัสกร  องอาจ สวพ.มก.
ฉกส. 

35,000  35,000 
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
เทศบาลเมืองสกลนคร 
7.การศึกษาศักยภาพธุรกจิการผลิต
ยางพาราแผ่นในจังหวัดสกลนคร (A Study 
of Rubber Sheet Producing Business 
Potential in Sakon Nakhon Province) 

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ.ธิบดี  สกุลวิชญาดา สวพ.มก.
ฉกส. 

43,000  43,000 

8.วัฒนธรรมข้าวฮาง:   อ.กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ   754,160  
9. ประเด็นปัญหาในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน
ของผู้ประกอบการธุรกจิ SMEs ในเขต
จังหวัดสกลนคร 

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ.ขวัญชนก วงศ์แพงสอน สวพ.มก.
ฉกส. 

30,000  30,000 

10.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
ประจ าป ีพศ.2554  

10 พฤศจิกายน 
2554- 30 ธันวาคม 
2554 

อ.พัสกร องอาจ องค์การ
บริหาร
ส่วน
จังหวัด
สกลนคร 

 340,000  

โครงกำรที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 
11. โครงการวิจัยเร่ือง การวิเคราะหก์าร
จัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เขตพื้นทีชุ่่ม
น้ าบึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ. ชลธิชา รุ่งศร ี คณะศว. 50,000  50,000 

12. การพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของ
วิสาหกจิชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน กรณีศึกษา วิสาหกจิชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ชุ่มน้ าบึงโขง
หลง จ.บึงกาฬ 

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ. กุลนาถ ภธูรโคตร คณะศว. 50,000  50,000 

13.ความต้องการและความพร้อมของ
ประชาชนท้องถิ่นในการเข้ารว่มพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตห้ามล่าสัตวป์่า
บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

1 ตุลาคม 2554 – 
30 กันยายน 2555 

อ.พัสกร  องอาจ คณะศว. 50,000  50,000 

รวม    508,000 1,094,160 1,602,160 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ประจ ำปี  
2553 2554 2555 

จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 33 17 13 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 12 5 2 
ระดับนานาชาต ิ 1 - 1 

รวม 13 5 3 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - 1 - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - 1 - 
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รำยละเอียด ประจ ำปี  
2553 2554 2555 

จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 2 - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม 2 - - 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 

จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ 12 8 14 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม 12 8 14 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
น าเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ 8 7 5 
ระดับนานาชาต ิ 1 - 1 

รวม 9 7 6 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏทิิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรม
ใหม่ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนสุิทธิบัตร 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 1 - - 

ต่างประเทศ - - - 

รวม 1 - - 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 3 - - 

ต่างประเทศ - - - 

รวม 3 - - 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 1,249,600 482,500 508,000 
ภายนอก 220,000 225,000 1,094,160 

รวม 1,469,600 707,500 1,602,160 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้ม
และความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน - 47,000 - 
ภายนอก - - - 

รวม - 47,000 - 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยทีไ่ดร้ับ
ทุนสนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน 30 12 12 
ภายนอก 3 5 2 

รวม 33 17 13 
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 ข้อมูลสรุปจ ำนวนสถำบันที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือทุกด้ำน 
ประเทศท่ีมีควำมร่วมมือ จ ำนวนสถำบันที่มีควำมร่วมมือ (MOU) จ ำนวนโครงกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือ (MOU) 

2551 2552 2553 2554 2555 2555 
ไทย     3 1.  โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

ระหว่ำง มก.ฉกส.กับ โรงแรมเซ็นทำร่ำ 
อุดรธำนี  

2. โครงกำรควำมร่วมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร
จัดกำร กับ โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 

3. โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนเครือข่ำย
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  4  
สถำบัน (มก.ฉกส.  ม.รำชภัฏสกลนคร  
ม.นครพนม  และม. เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน ว.สกลนคร) 

1.9.7 กำรบริกำรวิชำกำร  (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก 

1. จำกฐำนข้อมูลส ำนกังำนบริกำรวิชำกำร    
1.โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่
เวทีการค้าสากล (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)เพื่อ
รับรองการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN 
Economic  Community : 
AEC) 

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา กรมส่งเสรมิการส่งออก  5 2,890,000 

2.โครงการสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ SMEs และ
พัฒนาความร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 5 3,922,490 

3.โครงการเตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Ready)ส าหรับ

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 4 3,700,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4.โครงการเตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Ready)ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 4 3,700,000 

5.โครงการเตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Ready)ส าหรับ
อุตสาหกรรมอญัมณีและ
เครื่องประดับ 

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 3 2,260,000 

6.โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ในระดับห่วงโซ่อุปทาน 
(Cluster) กิจกรรมการ
พัฒนาการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร พ้ืนท่ี จ.อุดรธาน ี

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 4 

 4 400,000 

7.โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ในระดับห่วงโซ่อุปทาน 
(Cluster) กิจกรรมการ
พัฒนาการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมของฝาก
ของที่ระลึก พื้นที่ จ.เลย 

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 4 

 4 400,000 

8.กิจกรรมพัฒนาสถาน
ประกอบการเข้าสู่ AEC ภายใต้
โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบการเป้าหมายเพื่อ
เตรียมความพร้อมธุรกิจ 
(Roadmap) เข้าสู่ AEC 

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 4 

 5 300,000 

9.โครงการ เสริมสรา้ง
ผู้ประกอบการใหม่ (New 
Entrepreneurs Creation : 
NEC) และธุรกิจใหม่ (New 
Business Creation :NBC) 

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 4 

 5 420,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก 

พื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ 
10.โครงการ เสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ (New 
Entrepreneurs Creation : 
NEC) และธุรกิจใหม่ (New 
Business Creation :NBC) 
พื้นที่จังหวัดนครพนม 

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 4 

 5 420,000 

11.โครงการ เสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ (New 
Entrepreneurs Creation : 
NEC) และธุรกิจใหม่ (New 
Business Creation :NBC) 
พื้นที่ จังหวัดหนองคาย 

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 4 

 5 420,000 

รวม  49 15,942,490 
2. ไม่อยู่ในฐำนข้อมลูส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร    
1.โครงการเพิม่ทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษข้ันต้น 

อ.ดร.เด่นติศักดิ์ ดอก
จันทร์ 

มก. 3  100,000 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุน
หมู่บ้าน 

อ.วรสิทธ์ิ วงศ์อดิศัย มก. 1  150,000 

3.โครงการแนะน ากาจัดท าบญัชี
แก่เกษตรกร 

อ.กฤตพงศ์ วัชระนุกุล มก. 1  80,000 

4.การพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ OTOP เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

อ.จาริตา หินเธาว ์ มก. 2  100,000 

5.โครงการอบรมวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยบญัชี
ครัวเรือน 

อ.ขวัญชนก  ห่านนิมิตร
กุลชัย 

มก. 2  100,000 

6.โครงการต้นกล้าบญัชี
ครัวเรือน-ชวนเยาวชนรู้จดเมื่อ
รับจ่าย 

อ.ขวัญชนก  ห่านนิมิตร
กุลชัย 

มก. 2  100,000 

รวม 11  630,000 
รวมท้ังสิ้น 11 49 16,572,490 
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ.  

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 10 5 17 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 1,620 1,489 3,069 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 430,000 7,499,000 16,572,490 
มูลค่า (บาท)    

 

 
 

 

1.9.8 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรวิจัยที่เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
หรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำรทั้งระดับชำติและนำนำชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

24 14 14 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับชำติ  (ไม่นับซ้ า) 

23 13 13 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับนำนำชำติ (ไม่นับซ้ า) 

1 1 1 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำง
วิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

1 - - 

- ด้านการวิจัย 1 - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำง
วิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับนำนำชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

- - - 
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รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2553 2554 2555 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (ไม่นับซ้ ำ) 

6 8 10 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

6 6 7 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ 

- 2 3 

คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลผู้บริหำร (คะแนนเต็ม 5) หากไมม่ีให้ใส่ (NA) 

3.62 4.14 3.70 

 

1.9.9 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

2554 ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศโครงการกรุงไทยต้นกลา้สีขาว  ประจ าปี 2554 จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี 

2555 ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลศิโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง  ประจ าปี 2555  จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา  สยามบรมราชกุมารี 

 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย  

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

   website: http//:fam.csc.ku.ac.th 
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ชื่ออำคำร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตำรำงเมตร) 
ลักษณะเป็นแบบอำคำรประหยัด

พลังงำน (ใช่/ไม่ใช่) อำคำรที่ ชื่ออำคำร 
07 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2545 9,526 ไม่ใช่ 

 

 ข้อมูลทำงกำยภำพและทรัพยำกรในภำพรวมของคณะ 

 พ้ืนที่ภำพรวมของคณะ จ ำนวนพ้ืนที่ (ตำรำงเมตร) 

1. พื้นทีแ่นวราบทั้งหมด  7,520,000   

2. พื้นทีช้ั่น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  42,781 

3. พื้นทีท่ีเ่ป็นถนนและลานกจิกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

188,530 

4. พื้นทีภ่ายในอาคารทีเ่ป็น Green Area เช่น .................................  44,801 

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

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2555  

 ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ดังนั้น ทางคณะฯจึงได้มีการก าหนดนโยบายและแผนงานที่สอดคล้องกับกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามภารกิจของคณะ โดยเน้นการด าเนินงานตามวงจร PDCA ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2555 ตามภารกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีผลการด าเนินงานภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี รวมถึงการด าเนินงานด้านพัฒนานิสิต มีผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมำก 

2. ภารกิจด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีจ านวนโครงการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 

2555 รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ โดยใช้แหล่งทุนภายใน จ านวน 12 โครงการ เป็นเงิน 508,000 บาท แหล่งทุน

ภายนอก จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,094,160 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,602,160 บาท นอกจากนี้ 

คณะฯมีอาจารย์ที่ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ

และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และ นานาชาติรวมจ านวน 6 โครงการ ทั้งนี้ ผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพด้านการวิจัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ 

3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯมีแผนงานให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่หลากหลายตาม

องค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา  โดยในรอบปีการศึกษา 2555  คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนทั้งสิ้น 

17 โครงการ ซึ่งผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

ดีมำก 

4. ภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ของ

คณะฯที่เน้นการอนุรักษ์ และ บ ารุงศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมำก 

5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ คณะฯมีการจัดท าแผนปฎิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของชาติและ

มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และ เป็นการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยง การจัดการองค์

ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆของคณะ ซึ่งผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับด ี
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2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและภายนอก ด้านระบบการประกันคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 9 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รวมจ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รวมจ านวน 13  ตัวบ่งชี้ โดยมี
ผลการประเมินตนเองโดยรวมทั้ง 37 ตัวบ่งชี้ (สกอ.+มก.+สมศ.) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.99  ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง
ที่ 2.1 
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ตำรำงท่ี 2.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภำพ 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 และ
แผนด ำเนินกำร   

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

2. กำรผลิตบณัฑิต  2.54 2.54 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 5.00 2.72 3.18 5.00 2.74 3.19 3.83 3.83 2.72 3.46 3.70 3.70 2.74 3.38 

3. กิจกรรมกำร
พัฒนำนิสิต  

- - 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  1.83 1.83 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 - 2.42 2.42 3.61 3.61 2.37 2.90 3.61 3.61 2.42 3.02 
5. กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 - 3.97 3.97 5.00 5.00 4.95 4.98 5.00 5.00 3.97 4.49 

6. กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

7. กำรบรหิำรและ
จัดกำร  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.14 4.14 - 3.70 3.70 5.00 5.00 4.14 4.83 5.00 5.00 3.70 4.74 

8. กำรเงินและ
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. ระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.41 4.41 - 4.28 4.28 5.00 5.00 4.41 4.71 4.00 4.00 4.28 4.14 

เฉลี่ยภำพรวม 2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 
ระดับคุณภำพ ต้อง

ปรับปรุง 
ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก พอใช ้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ้ ดี 

ใบแทรกแก้ไข 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. มีการก าหนดแผนปฎิบัติราชการ  4  ปี (2556-2559) ที่ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ไว้  4  ประเด็น  โดยใน
แต่ละประเด็นได้จัดท ากลยุทธ์  วัตถุประสงค์  และตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับนบายและแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมถึงในระดับวิทยาเขต  

2. มีการจัดท าแผนปฎิบัติงานประจ าปี 2555 ที่เชื่อมโยงกับกลยุธและวัตถุประสงค์ของแผนปฎิบัติราชการ 

4 ปี (2552-2555) 

3. มีคณะกรรมการฝ่ายแผนของคณะฯ เป็นกลไกส าคัญในกระบวนการขับเคลื่อนแผนและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในคณะให้เป็นไปตามวงจร PDCA  
  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมำก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2.2 

ตารางที ่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  0.00  รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 
แต่ไม่น า
คะแนนมา
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัต
ลักษณ ์

คะแนน 0 0 0  0.00  

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0  0.00  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-
2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายแผน (1.1-1-1) เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนของคณะให้เป็นรูปลักษณ์ชัดเจน รวมทั้งก ากับดูแล ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะฯ มี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทุกรอบ 4 ปี เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยก าหนดให้อาจารย์ และบุคลากรในคณะได้มีการวิเคราะห์
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สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะ และสภาพแวดล้อมภายนอก 
เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะเกิดขึ้นภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551-2554 ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2550 ณ ภูพานรีสอร์ท (1.1-1-2)  เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551 –2555) (1.1-1-3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555 (1.1-1-4) และเพ่ือให้แผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล 
จึงได้จัดท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์การด าเนินงานเป้าประสงค์ของคณะ มหาวิทยาลัย และ
นโยบายของรัฐบาล (1.1-1-5) และคณะฯ ยังได้จัดท าแผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Strategy Map) จากแนวคิด Balance Scorecard (1.1-1-6) 
นอกจากนั้นคณะฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 และการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างมีความสุข ขึ้นในวันที่ 10 – 12 กันยายน 2553 
ณ โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ท จ.อุดรธานี (1.1-1-7) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผน
ประจ าปีให้สอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 ด้าน เพ่ือทบทวน วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาของชาติ
ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและนอกจากนี้เพ่ือให้แผนของคณะฯ สอดคล้องกับวิทยาเขตฯ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2554 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร (1.1-1-8) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาทบทวน/ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สามารถคิดและวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์แผนของหน่วยงานกับแผนวิทยาเขตฯ แผนมหาวิทยาลัยและแผนระดับต่าง ๆ ได้ และคณะฯ 
ยังได้จัดโครงการประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 – 2559) ขึ้นในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2554 – 24 มกราคม 2555  (1.1-1-9) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของคณะโดยทุกคนมีส่วนร่วม เพ่ือทบทวน วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ และได้มาซึ่ง (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 
2556 -2559 เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของคณะต่อไป (1.1-1-10) และน าเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 4.1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 ณ  ห้อง
พรรณนานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1.1-1-11)  
 2. แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรในคณะทุกสาขาวิชา ทุกฝ่ายในคณะฯ โดยมีกระบวนการตั้งแต่ก าหนดตัวชี้วัดและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่
ละตัวชี้วัดและมีการจัดท าบันทึกแจ้งแผนให้ทราบและเป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละสาขาวิชา และของแต่
ละฝ่าย ได้แก่ การน าส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551 -2555) (1.1-2-1) การน าส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ.2552 – 2555 (1.1-2-2) การน าส่งแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555(1.1-2-3) และคณะยังได้น า
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 – 2555 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 ขึ้นเว็บไซต์ของคณะ ฯ 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรทุกระดับของคณะได้รับทราบโดยทั่วกัน (1.1-2-4) และมีการแจ้ง (ร่าง) 
แผนกลยุทธ์ ปี 2556-2559 ให้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
รวมทั้ง สรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศ
ทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน ในการประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555  ณ  
ห้องสว่างแดนดิน  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1.1-2-5)    
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ.2552 – 2555 (1.1-3-1) มาเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2552 ถึง 
ปีงบประมาณ 2555 (1.1-3-2) ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard (1.1-3-3) โดยแปลงแผนกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
พร้อมกับการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551 -2555) 
(1.1-4-1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 – 2555 (1.1-4-2) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2552 ถึง 
ปีงบประมาณ 2555 (1.1-4-3) ซึ่งในการจัดท าแผนดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย 
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน โดยในรอบ
ปีงบประมาณ 2555  คณะได้มีการทบทวนตัวบ่งชี้  พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ จากแผนปฎิบัติราชการ 4 
ปี (2552-2555)  พร้อมกับการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน   อุปสรรคและโอกาสของคณะ  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็น
แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี (2556-2559) ผ่านที่ประชุมคณะเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555  ณ  ห้องสว่างแดนดิน  
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1.1-4-4)  
 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 
(1.1-5-1) ที่มุ่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของคณะ ครบทั้ง 4 พันธกิจจากข้อมูลสรุปโครงการกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2555 (1.1-5-2) โดย
เชื่อมโยงกับกับตัวชี้วัดของแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555)  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็น โดยมี
การก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 17 กลยุทธ์ และก าหนดผลผลิตระดับกลยุทธ์ 
(เป้าประสงค์) ไว้ในจ านวนทั้งสิ้นในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 21 เป้าประสงค์ นอกจากนี้ในแผนปฏิบัติงาน
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ประจ าปีงบประมาณ 2555  ได้ก าหนดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์  โดยหน่วยงานระดับส่วนงาน
และระดับสาขาวิชาของคณะ ซึ่งแยกออกเป็นภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มีจ านวนแผนงานทั้งสิ้น  4  แผนงาน  จ านวนจ านวนโครงการ/กิจกรรม  60  โครงการ  ตัวบ่งชี้

รวม  63  ตัวบ่งชี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน 
  มีจ านวนแผนงานการพัฒนาผู้สอน จ านวน 1 แผนงาน 3 โครงการ 3 ตัวบ่งชี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  มีจ านวนแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย 1 แผนงาน 11 โครงการ 11 ตัวบ่งชี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
  มีจ านวนแผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม 1 แผนงาน 12 โครงการ 12 ตัวบ่งชี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  มีจ านวนแผนงาน 1 แผนงาน  3 โครงการ 3 ตัวบ่งชี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มีจ านวนแผนงาน 3 แผนงาน 10 โครงการ 10 ตัวบ่งชี้ 

 6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2555 เป็นประจ าทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยฝ่ายแผนจัดท ารายงาน
การด าเนินโครงการของคณะเข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือเป็นการติดตามผลของการ
ด าเนินงาน (1.1-6-1)  และจากการติดตามดังกล่าวสามารถสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2555  ได้โดยแยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มีจ านวนแผนงานทั้งสิ้น  4  แผนงาน  จ านวนโครงการ/กิจกรรม  60  โครงการ  ตัวบ่งชี้รวม  63  

ตัวบ่งชี้  สรุปได้ว่า 
  แผนงานที่ 1  การจัดการเรียนการสอน มี 1  โครงการ  บรรลุตามตัวบ่งชี้โดยมีการเบิกจ่ายการ

จัดการด้านสังคมศาสตร์ร้อยละ 60  ของจ านวนงบประมาณที่ก าหนด 
  แผนงานที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร  มี  8  โครงการ  บรรลุตามตัวบ่งชี้ทั้ง  8 โครงการ 
  แผนงานที่ 3  การพัฒนานิสิต  มี  50  โครงการ  บรรลุตามตัวบ่งชี้ทั้ง  50  โครงการ 
  แผนงานที่ 4  การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  มี  1  โครงการ  บรรลุตามตัวบ่งชี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน 
  แผนงานพัฒนาผู้สอน  มี  3  โครงการ  บรรลุตามตัวบ่งชี้ทั้ง  3  โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  แผนงานการวิจัย  1  แผนงาน  11  โครงการ  มีการด าเนินการทั้ง  11  โครงการ  แล้วเสร็จแล้ว  

7  โครงการ  อยู่ระหว่างการด าเนินการวิจัย  4  โครงการ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
  แผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม  1  แผนงาน  12  โครงการ  12  ตัวบ่งชี้   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  1   แผนงาน  3  โครงการ 3  ตัวบ่งชี้  มีการด าเนินงานตาม

แผนจ านวน  2  โครงการ และมีการปรับแผนด าเนินงานจากโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (การจัดละครเวที)  
เป็นการเน้นโครงการกิจกรรมการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ซึ่งโครงการเหล่านี้เชื่อมโยงกับ
โครงการในแผนงานพัฒนานิสิตภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   โดยผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดทุกโครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มีจ านวนแผนงาน  3  แผนงาน  10  โครงการ  10  ตัวบ่งชี้ 
  แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ  มีการด าเนินโครงการตามแผนทั้ง 5  โครงการ  

ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด 
  แผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 3  

โครงการ  ผลการด าเนินงานบรรลุทุกตัวชี้วัด 
  แผนงานที่ 3  แผนงานทบทวนแผนและปรับแผน  มีการด าเนินโครงการ  1  โครงการ  ผลการ

ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด 
  นอกจากนี้จากข้อมูลสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ 

2555 (1.1-6-2)  พบว่า  คณะมีการด าเนินโครงการนอกเหนือจากที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ทั้งนี้  ส่วน
ใหญ่เป็นโครงการเร่งด่วนหรือกิจกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับผลผลิตระดับกลยุทธ์ที่คณะให้ความส าคัญและด าเนินการ
ทันที  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามวิสัยทัศน์  แผนงาน  เป้าประสงค์  ในพันธกิจของคณะอย่างเกิดประสิทธิผล 
 7. ฝ่ายแผนของคณะฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2555 ณ  ห้องพรรณนานิคม  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1.1-7-1) เพ่ือทบทวนและประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 -2555 โดยการมีส่วนร่วม
ของรองคณบดีทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาโดยมีการปรับตัวชี้วัดและเป้าหมายบางตัวตามเอกสารฉบับร่างทบทวนและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 (1.1-7-2) 
 8. ฝ่ายแผนของคณะ ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 (1.1-8-1) และได้มีการปรับตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย กลยุทธ์ตามมติที่ประชุมและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2555 ในวันที่ 5 
เมษายน 2555(1.1-8-2) และน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 (1.1-8-4) 

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 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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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 5.00 5.00  5.00  8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร  

  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 5.00 5.00 4.00 8 ข้อ ไม่บรรลุ 8 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายแผน 
1.1-1-2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2554 
1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551-2554) 
1.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 - 2555 
1.1-1-5 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ของคณะ 

มหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาล 
1.1-1-6 แผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
1.1-1-7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ ครั้งที่ 2 และการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานอย่างมีความสุข 
1.1-1-8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
1.1-1-9 โครงการประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556-2559 
1.1-1-10 ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2556-2559  
1.1-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 15 

มีนาคม 2555 วาระที่ 4.1 
1.1-2-1 บันทึกน าส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) 
1.1-2-2 บันทึกน าส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.1-2-3 บันทึกน าส่งแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-2-4 เว็บไซต์คณะ http://fam.csc.ku.ac.th  
1.1-2-5 รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555  
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-3-3 แผนผังการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) 
1.1-4-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555 
1.1-4-3 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-4-4 โครงการประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555)  
1.1-4-5 โครงการประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) ครั้งที่ 2 
1.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2555  
1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-5-2 ตารางแสดงข้อมูลสรุปโครงการกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2555 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-6-2 ตารางแสดงข้อมูลสรุปโครงการกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2555 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 15 

มีนาคม 2555 
1.1-7-2 เอกสารการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.

2552-2555 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 15 

มีนาคม 2555  
1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 5 เมษายน 2555 
1.1-8-3 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 
 
 
 
 

http://fam.csc.ku.ac.th/
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

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. ในรอบปี พ.ศ. 2555  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

(2552-2555)  ที่เป็นแผนกลยุทธ์ของคณะ  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์  6  ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์  21เป้าประสงค์ 
(16.1-1-1)  และได้เชื่อมโยงแผนดังกล่าวแปลงเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 (16.1-1-2)  ซึ่งแบ่งแผนงานแยก
ตามพันธกิจทั้ง 4 ของมหาวิทยาลัย  คือ  การพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต  การวิจัย  การบริการ
วิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คือ  
ส านึกดี  มุ่งมั่น  สร้างสรรค์  สามัคคี  ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว  (16.1-1-3) 

2. ในการจัดท าแผน  คณะเริ่มต้นจากการส ารวจความคิดเห็นจากนิสิตและบุคลากรทุกระดับ (16.1-2-1)  
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะ เมื่อได้ความคิดเห็นเพียงพอแล้ว 
คณะกรรมการฝ่ายแผน (16.1-2-2) ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยจับกลุ่มความคิดเห็นที่เหมือนหรือคล้ายคลึง
กันเป็นหมวดหมู่  และจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 ลงวันที่  15 มีนาคม 2555  
ณ  ห้องพรรณนานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (16.1-2-3) เพ่ือหารือและทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (2552-2555) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2556-2559) หลังจากนั้นคณะกรรมการฝ่ายแผนได้จัด
ประชุมคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 (16.1-2-4) เพ่ือชี้แจงร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2556-2559)  
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3. ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีนโยบายและมอบหมายให้กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี  เป็น
หน่วยงานที่ รับผิดชอบการจัดท าการประเมินผลของผู้ เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  สามารถสรุปได้ดังนี้ (16.1-3-1) 

  3.1 การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 โดยแยกตามอัตลักษณ์ในแต่ละด้านคือ  
ด้านส านึกดี ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านมุ่งมั่นเท่ากับ 4.13 ด้านสร้างสรรค์เท่ากับ 3.98 และด้านสามัคคีเท่ากับ  4.39 
  3.2 การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกองแผนงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. ผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ในรอบปี 2555  ก่อให้เกิดผลกระทบที่
เป็นประโยชน์ ดังนี้ 

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์แก่บัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พบว่า บัณฑิตภายใน 1 ปี 
เมื่อประเมินในรอบปี 2555 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ซึ่งสอดคล้องกับผลประเมินคุณภาพบัณฑิตของคณะ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18  โดยค่าคะแนนดังกล่าวมีค่าสูงกว่าการประเมินเมื่อรอบปีที่ผ่านมา  และอยู่ในล าดับต้นๆของทุกคณะ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สะท้อนให้เห็นผลการจัดการศึกษาของคณะที่มีต่อนิสิต (16-4-1) 

5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีโครงการและกิจกรรมที่มีนิสิตได้รับการรางวัลในระดับชาติ ที่
เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ทั้งคณะ จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  5.1 นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดทีมจูงมือน้องน้อยบน
ดอยสูง จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "15 ปี แห่งการสนองงานพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี"เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (16-5-1) 
  5.2 นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ RD Camp ค่ายภาษีสนุก “ติดปีกความคิด” 
จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (16-5-2) 
  5.3 อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีเด่น” ประจ าปี 2555  จังหวัดสกลนคร (16-5-3) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 NA NA 5 ข้อ NA NA 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

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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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 NA NA  NA NA  5 ข้อ  5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

16.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) 
16.1-1-2 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
16.1-1-3 IDKU  บนเวปไซด์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th  
16.1-2-1 แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2556-2559) 
16.1-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายแผน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
16.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 15 มีนาคม 

2555 
16.1-2-4 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 2/2555  วาระท่ี 4.1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 
16.1-3-1 ผลการประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพจากเวปไซด์กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16.1-4-1 ผลการประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพจากเวปไซด์กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16.1-5-1 หนังสือแจ้งผลการแข่งขันโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง 
16.1-5-2 หนังสือแจ้งผลการแข่งขันโครงการ RD Camp ค่ายภาษีสนุก “ติดปีกความคิด” จาก

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
16.1-5-3 โล่ประกาศเกียรติคุณ คุณครูดีเด่น จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.00 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต NA NA 16.81 
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด NA NA 62 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด NA NA 304 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน NA NA 4.18 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
16.2             

   

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
16.2             

   

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

16.2-1 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กองแผนงาน) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 17 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน  
(ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

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 
1. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไดล้งมติเห็นชอบการก าหนดคุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร

หรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 5/2554  
วันที่ 23 พฤษภาคม  2554 (17-1-1) โดยมีข้อความว่า 

 “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความ

เชี่ยงชาญเฉพาะของคณะที่ส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีของชาติ  โดยคณะก าหนดกลยุทธที่เน้นการน าองค์ความรู้ที่

เชี่ยวชาญทางด้ายการบริหารธุรกิจ น าไปถ่ายทอดและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม โดยในรอบปีการศึกษา 2555 

คณะได้รับงบประมาณสนับสนุน  รวมทั้งหมดจ านวน 17 โครงการ (รวมงบประมาณ 16,572,490 บาท)  แบ่งเป็น

โครงการบริการทางวิชาการประเภทงบประมาณแผ่นดินภายใต้โครงการเกษตรยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจ านวน 6 

โครงการ (งบประมาณ 630,000 บาท)  โครงการบริการวิชาการ (พัฒนาวิชาการ) ที่ได้รับงบสนับสนุนจากส านัก

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน  4 โครงการ (งบประมาณ 13,582,490 บาท)  จากศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี จ านวน 6 โครงการ (งบประมาณ 2,360,000 บาท) และจากกรมส่งเสริมการ
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ส่งออก จ านวน 1 โครงการ (งบประมาณ 2,890,000 บาท)   ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการจากคณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาการจัดการ จนด าเนินงานแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบต้องจัดท าสรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ  

ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงเสนอต่อคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

2.  ในการจัดท าแผน  คณะเริ่มต้นจากการส ารวจความคิดเห็นจากนิสิตและบุคลากรทุกระดับ โดยใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะ เมื่อได้ความคิดเ ห็นเพียงพอแล้ว 

คณะกรรมการฝ่ายแผน ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยจับกลุ่มความคิดเห็นที่เหมือนหรือคล้ ายคลึงกันเป็น

หมวดหมู่  และจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 ลงวันที่  15 มีนาคม 2555  ณ  

ห้องพรรณนานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (17-2-1) เพ่ือหารือและทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี (2552-2555) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2556-2559) หลังจากนั้นคณะกรรมการฝ่ายแผนได้จัด

ประชุมคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 (17-2-2) เพ่ือชี้แจงร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2556-

2559)  

 3. คณะมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะได้ผล
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (17-3-1) 
 4. ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และความเชี่ยวชาญของ
คณะ  โดยไดร้ับการสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็ง (17-4-
1)  
 5. ผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น และความเชี่ยวชาญทาวด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์

ความรู้ทางบริหารธุรกิจแก่องค์กรภายนอก  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะ  ท าให้ได้รับการยอมรับจาก

องค์กรทั้งในภาครัฐและอกชน  ซึ่งได้รับการตอบรับและขอรับการบริการทางวิชาการจากคณะอย่างต่อเนื่อง  โดยใน

ปี 2556 คณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ิมเติมอีกมากกว่า 10 ล้านบาท (17-

5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

17 NA NA 5 ข้อ NA NA 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 25553 2554 2555 

17          
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

17-1-1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 5/2554 วันที ่23 พฤษภาคม 2554 
17-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ศว.  วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555  
17-2-2 รายงานการประชุมบุคลากรคณะ ศว.  ครั้งที่ 2/2555  
17-3-1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ ศว. ประจ าปีการศึกษา 2555 
17-4-1 สรุปผลการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2555 
17-5-1 เอกสารแสดงการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ดังนี้  
 ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบ
ที่ 2  การผลิตบัณฑิตตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้และ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.46 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.38 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 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 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต              3.46 3.38   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 
ข้อ 5   5 3 4.00 3.00   

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

          0  

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

9.23 12.59 3.50 3.50 1.46 1.46   

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

0  5 6.99 5 6.99 1.17 1.17   
71.5 71.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

      

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7  7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7  7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7  7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6  5 4 4.00 4.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ข้อ 5  5 5 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 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

ท่ีจัดให้กับนิสิต 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 85 236 94.02 236 94.02 4.70 4.70   

251 251 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     276 276      
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง

ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน     277 277      

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     236 236      

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     10 10      

  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

คน     0 0      

  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน     1 1      

  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน     15 15      
  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์

ท างาน 
คน     14 14      

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     12,313.39 12,313.39      

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตร ีโท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

3.85 4.00 4.11 4.18 4.11 4.18   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0  0.00 0 0 0 0.00 0.00   

0 0 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

คน     34 34     
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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 

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00      

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน     0 0.00 0 0.00      

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

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 2.06  196 2.50 196 2.50 2.08 2.08   
78.50 78.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     4 0.00 4 0.00     
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     58.5 117 58.5 117     
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     9 40.0 8 40.0     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ คน     0 0.00 0 0.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

ปริญญาตรี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน     1 3.00 1 3.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     1 6.00 1 6.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตร ี

คน     0 0.00 0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน     5 25.00 5 25.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน     0 0.00 0 0.00       

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

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

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

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  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 

 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ดังนี้ 
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  1.1  วิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร คณะได้
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หลักฐาน 2.1-1-1) และมอบหมายให้
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (หลักฐาน 2.1-1-2) เป็นผู้ก ากับดูแลอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
คณะกรรมการการศึกษา ทั้งในระดับวิทยาเขตและระดับมหาวิทยาลัย 
   1.2 ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะได้ด าเนินการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรีจ านวน 1 
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติใช้หลักสูตรจาก 
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีแผนการรับนิสิตจ านวน 50 คน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2555 โดยคณะได้
ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการประสานงานหลักสูตร (หลักฐาน 2.1-1-3) ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วม
ประชุมหารือและประสานงานการขออนุมัติใช้หลักสูตรให้ลุล่วงตามกระบวนการหรือข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนีค้ณะมีกระบวนการพิจารณาขอเปิดหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 

 

 
2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (2.1-2-1) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการก ากับและดูแลตลอดจนประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะขอปิดหลักสูตร แต่
ในรอบปีการศึกษา 2555 ไม่มีการเสนอขอปิดหลักสูตรแต่อย่างใด 
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 ในระดับปริญญา
ตรีทั้งหมด จ านวน 5 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เป็นหลักสูตรยืมจากวิทยาเขตบางเขน  และ (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหลักสูตรยืมจากวิทยาเขตศรีราชา และในระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ โครงการ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ ทั้งนี้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างสม่ าเสมอในการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้งานร่วมกัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งหมายถึง มีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาจะ
ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกท่ี 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (หมายเหตุ: ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา  2555 จะยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) (2.1-3-1 ถึง 2.1-3-10) 
 4.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการแต่งตั้งมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ

ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงานและ
ท าแผนการรับนิสิต 

ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

แต่งต้ังคณะกรรม 
การประสานงาน

หลักสูตร 

ประชุมหารือ
สาขาวิชาและ

คณะวิชาต้นสังกัด 

ผ่านกระบวนการขอ
อนุมัติใช้หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

เปิดรับนิสิตใน
หลักสูตรใหม่ ที่

มก.ฉกส. 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร กล่าวคือ (1) มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1-4-1) และมีการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ (2.1-4-2) (2) มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (2.1-4-3) (3) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา (2.1-4-4) (4) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา 
(2.1-4-5) และ (5) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของทุกหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (2.1-4-6) 
 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (2.1-5-1)รับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุก
ตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพ่ือก ากับให้มีการ
ด าเนินการครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 (2.1-5-2) 
 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 
 7. ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา ดังนี้ (หลักฐาน 2.1-7-1) 

7.1 หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) 
7.2 หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีการเงิน) 
7.3 หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) 

ซึ่งเมื่อน ามาค านวณค่าร้อยละ กับจ านวนหลักสูตรทุกระดับทั้งหมดของคณะที่มีจ านวนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร จะได้ค่า
ร้อยละ 16.67 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 8. โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร ซึ่ง
เลือกเรียนในแผน ก ใน รุ่น 10 และ รุ่น 11 จ านวนทั้งสิ้น 49 คน (หลักฐาน 2.1-8-1) เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตทุก
ระดับการศึกษาของคณะ จ านวนทั้งสิ้น  1,448 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

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

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติม
เฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 4.00  4.00  3.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-1-1 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา และ 
แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงานการบรรจุหลักสูตร/การขออนุมัติหลักสูตร/ขออนุมัติโครงการ 

2.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
2.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหลักสูตร 
2.1-2-1 หลักเกณฑ์การขอปิดหลักสูตร มก. 
2.1-3-1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี 2548/TQF System 
2.1-3-2 รายละเอียดของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของคณะวิชา 
2.1-3-3 บันทึกการขอใช้แบบการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (มคอ.2) และแบบเสนอขอเปิด/

ปรับปรุง(รายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4) 
2.1-3-4 บันทึกการใช้แบบรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 และ รายละเอียดวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 
2.1-3-5 หนังสือขอเรียนเชิญเป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2.1-3-6 บันทึกแจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2.1-3-7 บันทึกขอเชิญเป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2.1-3-8 หนังสือขอเชิญประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2.1-3-9 บันทึกขอใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2.1-3-10 บันทึกประชุมหารือการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
2.1.4-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรและคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รวมถึงคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

2.1-4-2 รายงานการประชุมสาขาวิชาที่มีหลักสูตร/รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ รอบ
ปีการศึกษา 2555 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-4-3 เอกสารแสดงการได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงในปี 2555 (ทุกหลักสูตร) 
2.1-4-4 เอกสารแสดงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3-4) ของทุกรายวิชาทุกหลักสูตร 
2.1-4-5 เอกสารแสดงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.5-6) ของทุกรายวิชาทุกหลักสูตร 
2.1-4-6 เอกสารแสดงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร 
2.1-5-1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
2.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  รอบปีการศึกษา 2555 
2.1-7-1 จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร MBA ซึ่งเลือกเรียนในแผน ก ใน รุ่น 10 และ รุ่น 11 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 9.23  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

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

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 58.5 
คน ลาศึกษาต่อ 13 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 9 คน ส าหรับในปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 53 คน ลาศึกษาต่อ 13 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 1009


5.71
  =  12.59 
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  คะแนนที่ได้ =  5
60

12.59
   = 1.05  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 

  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = 







100 

9
5.71

- 







100

6
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               = 12.59 - 9.09 

  คะแนนที่ได้   =  5
12
3.5
   =   1.46 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 ร้อยละ
4.68 

ร้อยละ
9.23 

ร้อยละ
12.59 

0.49 1.89 1.46 ร้อยละ 
9.23 

บรรลุ ร้อยละ 
12.59 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 ร้อยละ
4.68 

ร้อยละ
9.23 

ร้อยละ
12.59 

0.49 1.89 1.46 ร้อยละ 
9.23 

บรรลุ ร้อยละ 
12.59 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 1.30 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

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

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 58.5 
คน ลาศึกษาต่อ 13 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน และ
ศาสตราจารย์ 0 คน  

  ส าหรับในปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 53 คน ลาศึกษาต่อ 13 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน 
และศาสตราจารย์ 0 คน 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
71.5

5
   =  6.99 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

6.99
   = 1.17 คะแนน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 
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 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

 = 







100

5.71

5 - 







100

66

5   = 6.99 - 7.58 = - 0.59 คะแนน 

 คะแนนที่ได้   =  5
6

0.59-
   =  -0.49  คะแนน 

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

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 4 7.81 5 7.69 5 6.99 1.30  1.26 1.17 ร้อยละ 

6.99 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

6.99 64 66 71.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 4 7.81 5 7.69 5 6.99 1.30  1.26 1.17 ร้อยละ 

6.99 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

6.99 64 66 71.5 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ   ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  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 าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

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

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ

เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของอาจารย์ และสายสนับสนุนโดย
รวบรวมข้อมูลจากทุกสาขา รวมเป็นแผนในภาพรวมของคณะ  (2.4-1-1) คณะส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมอบรมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (2.4-1-2) คณะมีแผนข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากร เพ่ือใช้ในการ
วางแผนอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 (2.4-1-3) ทั้งนี้ คณะได้ก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการกรอก
แบบภาระงานของอาจารย์ผ่านระบบการกรอกภาระงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา เพ่ือแสดงปริมาณ
ภาระงานของอาจารย์แต่ละคนให้มีความเหมาะสม (2.4-1-4) 
  2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามก าหนด  เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และก าหนดให้เป็นลายลักษณ์
อักษร ตามแผนอัตราก าลังของคณะ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เป็น
ส าคัญ (2.4-2-1) พร้อมทั้งระบุภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (2.4-2-2) คณะส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ตามแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปี 
2554-2557 ของคณะ (2.4-2-3) และให้อาจารย์รายงานความคืบหน้าการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ หากบรรจุเป็น
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อาจารย์แล้ว ไม่ต่ ากว่า 5 ปี (2.4-2-4) ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมานั้น มีผู้ขอประเมินการสอนจ านวน 3 ท่าน และยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 2 ท่าน และคณะได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2554-2557 (2.4-2-5) 
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง โดยเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจ าปีกับวิทยาเขต (2.4-3-1) จัดสถานที่ท างานของบุคลากรให้เป็น
สัดส่วน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การท างาน(2.4-3-2) คณะได้จัดสวัสดิการและสร้างขวัญก าลังใจ ในการแสดง
ความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น และจัดการประชุมบุคลากรของคณะเพ่ือการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนพบปะกัน ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมประชุม จะมีกิจกรรมการอวยพรวัน
เกิดของคนที่เกิดเดือนต่างๆ ด้วย (2.4-3-3) คณะได้ด าเนินการส ารวจความต้องการด้านวัสดุและครุภัณฑ์ของ
บุคลากรประจ าคณะ (2.4-3-4) และได้ด าเนินการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
ภายใต้งบประมาณของคณะ (2.4-3-5) 
 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะก าหนดให้หลังจากที่บุคลากรกลับมาจากการฝึกอบรมจะต้องรายงานผลการไป
อบรมทุกครั้ง (2.4-4-1)  โดยมีการจัดท าแบบประเมินความรู้หลังการเข้าอบรมสัมมนา (2.4-4-2)  เพ่ือให้บุคลากร
น ามาพัฒนาปรับปรุงในการท างานของตนเองต่อไป อีกท้ังยังเป็นการสะสมองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรทุกคนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ทั้งในส่วนของจรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย (2.4-5-1) 
โดยการติดโปสเตอร์ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบ และยังมีการประชุมจรรยาบรรณอาจารย์ เพ่ือ
ติดตามผลพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง (2.4-5-2) 
 6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยผู้บริหารคณะมีการประชุมสรุปการด าเนินงานตามแผนงานด้านการพัฒนา
คณาจารย์ ศึกษาต่อตามแผนการส ารวจความต้องการไปศึกษาต่อของบุคลากรในแต่ละปี เพ่ือวางแผนการให้
ทุนการศึกษา (2.4-6-1) ทั้งนี้ยังมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ของแผนที่ได้จัดท าไป เพ่ือน าผลนั้นไปปรับปรุงแผนในรอบปี
ต่อๆ ไป (2.4-6-2)   
 7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ (2.4-7-1) และจากผลการประเมินแต่ละโครงการได้น าผลการประเมินนั้นไป
ปรับปรุงความต้องการหรือข้อเสนอแนะในการจัดโครงการในครั้งต่อไป  (2.4-7-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 แผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

2.4-1-2 โครงการอบรมอาจารย์ 

2.4-1-3 แผนกรอบอัตราก าลังของคณะ 

2.4-1-4 เอกสารแสดงจ านวนภาระงานของอาจารย์ 

2.4-2-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

2.4-2-2 เอกสารแบบพิจารณาการบรรจุ 

2.4-2-3 แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปี 2554-2557 

2.4-2-4 รายงานความคืบหน้าการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

2.4-2-5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2554-2557 

2.4-3-1 ภาพโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

2.4-3-2 ภาพห้องพักอาจารย์ 

2.4-3-3 ภาพงานประชุม 

2.4-3-4 แบบส ารวจความต้องการด้านวัสดุและครุภัณฑ์ของบุคลากรประจ าคณะ ปี 2555 

2.4-3-5 ค าของบประมาณเงินรายได้ ปี 2555 

2.4-4-1 รายงานผลการไปฝึกอบรม 

2.4-4-2 แบบประเมินความรู้หลังการเข้าอบรมสัมมนา 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-5-1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณอาจารย์และสายสนับสนุน 

2.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ 

2.4-6-1 แผนการส ารวจความต้องการบุคลากรไปศึกษาต่อ 

2.4-6-2 สรุปผลสัมฤทธิ์แผนการลาศึกษาต่อ  

2.4-7-1 แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ 

2.4.7-2 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

 

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) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีนโยบายการบริหารจัดการแบบ
รวมบริการประสานภารกิจ  จะมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  ได้แก่  ส านักวิทยบริการมีภารกิจในการให้บริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนตระบบไร้
สาย  บริการห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ  ผ่านระบบเครือข่าย  รวมทั้งการลงทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  และส านักงานวิทยาเขตมีภารกิจบริการนิสิตด้านการอนามัย  การรักษาพยาบาล  สวัสดิการนิสิต  
รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   จัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์โดยสามารถ
ให้บริการเครือข่ายแบบไร้สายได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของวิทยาเขต  โดยมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นิสิต 
รวมทั้งสิ้น 586  เครื่อง โดยแยกเป็นจ านวนเครื่องที่นิสิตลงทะเบียน จ านวน 477  เครื่อง  และจ านวนเครื่องที่
ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการ จ านวน 108 เครื่อง  สามารถค านวณมอัตราค่า FTES เท่ากับ 3.06 FTES ต่อเครื่อง 
(2.5-1-1) ซ่ึงไม่สูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดคือ 8 FTES ต่อเครื่อง  

2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดห้องสมุด อุปกรณ์ศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ให้แก่นิสิต ซึ่งได้รับการจัดการบริการดังกล่าวจาก ส านักงานวิทยาเขต และส านักวิทยบริการ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คือ รวมบริการประสานภารกิจมีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2.5-2-1) นอกจากนี้คณะยังมีการจัดให้บริการมุมพักผ่อนเพ่ือการ
เรียนรู้ (2.5-2-2) จ านวน 3 มุม ณ บริเวณระเบียงทางเดินชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม โดยผ่านเอกสาร  หนังสือ ต าราต่างๆ รวมถึงถ่ายทอดบันทึกภาพวีดีโอผ่านจอ LCD ในสรรพสาระที่
เป็นประโยชน์แก่นิสิต 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ได้แก่ 

 3.1 ห้องเรียนบรรยายและห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครรับผิดชอบดูแล
ห้องเรียนบรรยาย และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการดูแลรับผิดชอบห้องปฏิบัติการ จ านวน 4 ห้อง (2.5-3-1) ดังนี้ 

 -  ห้องปฏิบัติการโรงแรม (อุทยานเชียงเครือ) 
 -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 -  ห้องปฏิบัติการบัญชี 
 -  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 3.2 อุปกรณ์การศึกษาในปีงบประมาณ 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้รับอนุมัติ

งบประมาณเงินรายได้ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน  96,400  บาท  ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 1.11 ของงบประมาณเงินรายได้ท้ังหมดของคณะ  (2.5-3-2) 

 3.3 จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความพร้อมในการ
ให้บริการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในวิทยาเขตอย่างกว้างขวาง ทั้งอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและ
อาคารหอพักนิสิต/บุคลากร ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการใช้บริการต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน (hot sport) เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ปลั๊กไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นท่ีส่วนกลางของวิทยาเขต 
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 3.4 การจัดการสภาพล้อมภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
มอบหมายให้ฝาสยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นท่ีส่วนกลางให้สะอาดร่วมรื่นสวยงาน
และปลอดภัย มีความพร้อมรับการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ งที่มาติดต่อ
ราชการและใช้สถานที่ออกก าลังกาย มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยการควบคุมและลดปริมาณของเสียตามโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-Green Campus 
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริการสิ่งอ านวยสะดวกที่
จ าเป็นต่างๆให้แก่นิสิตดังนี้ 
  4.1 ด้านงานทะเบียนส านักวิทยบริการโดยฝ่ายทะเบียนด าเนินการให้นิสิตลงทะเบียน และงาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครืออข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต และผู้ปกครอง (2.5–4–1) 
  4.2 ด้านการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครให้
ความส าคัญกับสุขภาพอนามัยของนิสิตและบุคลากรทั้งวิทยาเขต โดยฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก โดยมีข้อมูลการบริการที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
   - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันโรคตามฤดูกาลในบอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละอาคาร 
   - จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้น านิสิตชมรม
นิสิตชาวหอ พนักงานประจ าหอพัก เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัย และผู้ที่สนใจ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้การ
ด าเนินกจิกรรมและการดูแลนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขต 
   - จัดให้มีบริการรักษาพยาบาล ณ อาคารสถานพยาบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น. โดยมี
พยาบาลวิชาชีพประจ า จ านวน 2 คน โดยให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และประสานการน าส่งโรงพยาบาล หาก
มีเหตุเจ็บป่วยรุนแรงหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน 
    ส่วนการให้บริการด้านกีฬานั้น มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้จัดให้บริการสนามกีฬา และเบิก-ยืมอุปกรณ์กีฬาแก่นิสิตและบุคลากรในการออกก าลังกายและการจัด
กิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิต ประโยชน์ ซึ่ง
สนามกีฬาที่จัดบริการ ประกอบด้วย 
  สนามกีฬากลางแจ้ง 
  -  สนามกีฬาฟุตบอล  1 สนาม 
  -  สนามกีฬาฟุตซอล  1 สนาม 
  -  สนามบาสเกตบอล  2 สนาม 
  -  สนามกีฬาวอลเลย์บอล  2 สนาม 
  -  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ  2  สนาม 
  -  สนามกีฬาเทนนิส  4 คอร์ด 
  -  สนามกีฬาเปตอง  5 สนาม 
  -  สนามกีฬารักบี้   1 สนาม 
  -  สนามกีฬาในร่ม ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (อาคาร 14) 
  -  สนามกีฬาแบดมินตัน  3 สนาม 
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  -  โต๊ะเทนนิส   4  ตัว 
  รวมทั้งมีการบริการศูนย์ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Fitness) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้
และบริการออกก าลังกาย ตลอดจนเป็นศูนย์ส าหรับการรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บจากการเล่นหรือ
ฝึกซ้อมกีฬา (2.5–4–2) 
  4.3 ด้านการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเห็น
ความส าคัญของคุณภาพอาหารที่ต้องสะอาดและปลอดภัยรวมถึงภาชนะที่ใส่ การจ าหน่ายอาหารต้องมีราคาที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของนิสิตขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยให้บริการโรงอาหารกลาง (2.5-4-3) 
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการด้านระบบ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นิสิตที่อาศัยอยู่ภายในวิทยาเขตโดยการมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนย์รักษาความปลอดภัยในการรับเรื่องร้องเรียนและ
แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นภายในวิทยาเขตซึ่งตั้งอยู่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
ในช่วงเทคกาลต่างๆ อีกทั้งยีงมีป้อมยามรักษาการณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจที่พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจรักษาความ
ปลอดภัย จัดจราจร ช่วยระงับเหตุด่วน เหตุร้าย ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ส านักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญที่ต้องดูแล
รักษาความปลอดภัยบุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
ภายในอาคาร อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคาร ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ (2.5-5-1) 
 ด้านการจัดเก็บ / ก าจัดขยะและของเสีย ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะภายใต้การดูแลของส านัก
วิทยาเขต ได้ด าเนินการคัดแยกขยะโดยน าขยะท่ีสามารถก่อให้เกิดรายได้ เช่นกระดาษ ขวดพลาสติก และอ่ืนๆน าไป
จ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานจัดให้มีถุงขยะ และเพ่ิมจ านวนถังขยะตามจุดต่างๆ จัดเก็บขยะภายในพ้ืนที่
วิทยาเขต โดยมีรถเก็บขยะของส านักงานวิทยาเขตในการเก็บรวมรวบขยะภายในพ้ืนที่วิทยาเขตและภายในอาครา 
เพ่ือน าไปคัดแยก รวบรวมไว้ในพ้ืนที่ที่ได้จัดสรรไว้ และได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลต าบลเชียงเครือในการจัด
ระถเก็บขยะเข้ามาบริการรับขยะในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 
 ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและภิมิทัศน์อย่างมีสุนทรีย์   วิทยาเขตฯได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่
และยานพาหนะ ดูและเรื่องระบบระบายน้ าภายในวิทยาเขตอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้อุดตันและสามารถระบายน้ าในฤดู
ฝน เป็นการป้องกันน้ าท่วมขังในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย (2.5-5-2) 
 6. ภายใต้นโยบายรวมบริการประสานภารกิจ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดท ารายงานผล
การประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้แก่นิสิต โดยจ าแนก
ตามคณะวิชา ซึ่งผลการประเมินประจ าปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับดี (2.5-6-1) และสามารถแยกผลการประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   -  ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และการฝึกอบรมการใช้งาน         ค่าเฉลี่ย 4.02 
  -   การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต  ค่าเฉลี่ย 3.82 
  -   การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก    ค่าเฉลี่ย 3.88 
  -   ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย    ค่าเฉลี่ย 3.93 
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 7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้น าผลการประเมินตามข้อ 6 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงจากผลการ
ประเมินเสนอหน่วยงานสนับสนุนต่อไป (2.5-7-1) เช่น การพัฒนาความสะอาดจากแมลงวันในโรงอาหารกลาง  
ระบบเครือข่ายไร้สาย  ระบบการลงทะเบียนเรียน เป็นต้น 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00  5.00  5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 

2.5) จากกองแผนงาน 
2.5-2-1 ภาพถ่ายห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา 
2.5-2-2 ภาพถ่ายมุมพักผ่อนเพ่ือการเรียนรู้ของคณะ ศว. 
2.5-3-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการโรงแรม  การบัญชี ภาษา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.5-3-2 เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.5-4-1 แบบฟอร์การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

2.5-4-2 ภาพถ่ายสนามกีฬาของวิทยาเขตฯและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  

2.5-4-3 ภาพถ่ายการบริการในโรงอาหารกลางและตลาดนัด 

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 
2.5-5-1 ภาพถ่ายศูนย์รักษาความปลอดภัย  และการติดตั้งกล้อง CCTV รวมถึงการติดตั้งถังดับเพลิง 
2.5-5-2 ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต 
2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนประจ าปีการศึกษา 2555 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
2.5-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ศว. วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 21     

มิถุนายน 2556 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (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 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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 การผลิตบัณฑิตเป็นภารกิจส าคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลัย  โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดระบบและ
กลไกการจัดการเรียนก่ารสอนในรอบปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบวิธีการเรียนการสอนผู้ เ รียนสามารถศึกษาได้จากข้อบังคับว่ าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 (หลักฐาน 2.6-1-1) และคณะได้สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ท าให้
ผู้เรียนได้รับการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชาซึ่งสามารถ
หาข้อมูลได้จากคู่มือการศึกษาในแต่ละหลักสูตร (2.6-1-2) 
 2. รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน
ได้แก่ จุดมุ่งหมายรายวิชา ลักษณะและการด าเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ การประเมินผล ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน การประเมินและปรับปรุงการด าเนินของรายวิชา และแจกให้กับผู้เรียนในคาบเรียนแรก
ที่พบผู้เรียน และมีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยสามารถดูได้จาก
ประมวลการสอนประจ าภาคต้น 2555 และภาคปลาย 2555 (2.6-2-1) และรายละเอียดในแบบ มคอ.3 และ 4 
(2.6-2-2) นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถเข้ารับการให้ค าปรึกษาในการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยที่อาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถศึกษาข้อมูลในการให้ค าปรึกษานิสิตได้จากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (2.6-2-3)  
 3. ทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และผู้เรียนยังได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย โดยทุกหลักสูตรได้ก าหนด
รายวิชาสัมมนา และปัญหาพิเศษ ไว้ในคู่มือแผนการเรียนของทุกหลักสูตร (2.6-3-1) รวมถึงมีการส่งเสริมให้นิสิตเข้า
รับการฝึกงาน (2.6-3-2) และเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (2.6-3-3) ซึ่งนิสิตจะได้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จริง ตลอดจนมีการจัดโครงการคลินิกวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนิสิต (2.6-3-4)  
 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ได้แก่ ในรอบปีการศึกษา 2555 
ประกอบด้วย (1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ
ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  (RD go Campus) ซึ่งได้ร่วมกับส านักงานสรรพากร
ภาค 10 และสรรพากรพื้นทีจ่ังหวัดสกลนคร ในการด าเนินโครงการเพ่ือให้นิสิตทุกคนมีความรู้เพ่ิมเติมในด้านระบบ
ภาษีอากร ซึ่งสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ (2.6-4-1) และ(2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพนัก
วิชาชีพการตลาด (Marketing Trainee #27 by J-MAT) จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและองค์กรธุรกิจ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดจริง มีความคิดสร้างสรรค์
และรู้จักการท างานอย่างเป็นทีมและมีระบบ โดยนิสิตมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ที่ 4.97 อยู่ในระดับ
มากที่สุด (2.6-4-2) นอกจากนั้นยังมีการเรียนเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกเพ่ือมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตอีก
ด้วย (2.6-4-3)  
 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีแผนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน
อย่างต่อเนื่อง  โดยจัดโครงการสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ซึ่งในปีการศึกษา 2555 คณะมี
รายวิชาที่ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนจ านวน 1 รายวิชา  คือ  รายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์ (2.6-5-1) และมีผล
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การด าเนินการดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใช้ระบบการประเมินออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยในปีการศึกษา 2555  ผลการประเมินตามรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อการสอนของอาจารย์  ประจ าภาคต้น และภาคปลาย ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 (2.6-6-1) มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.64-4.89 ซ่ึงคณะมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากว่า  3.51  ครบถ้วนทุกรายวิชา 

7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามผลการประเมินรายวิชา และผู้รับผิดชอบในด้านวิชาการ ได้มีการน าส่ง
รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิ สิตภาคต้นและภาค
ปลาย ประจ าปีการศึกษา 2555 (2.6-7-1) ให้แก่ผู้บริหารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เพ่ือเป็นข้อมูล
ด้านการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของวิทยาเขตต่อไป 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00  5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   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 5.00  5.00  5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

2.6-1-1 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 

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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2.6-1-2 คู่มือการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
2.6-2-1 แฟ้มประมวลการสอนประจ าภาคต้น  และภาคปลาย 2555 
2.6-2-2 รายละเอียดรายวิชาใน มคอ. 3 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์ 
2.6-2-3 คู่มือการศึกษาในแต่ละหลักสูตร  
2.6-3-1 คู่มือการศึกษาในแต่ละหลักสูตร  
2.6-3-2 รายละเอียดรายวิชาใน มคอ. 3 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์ 
2.6-3-3 สรุปผลโครงการคลินิกวิชาการ 
2.6-4-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.40401/0691 เรื่องขออนุมัติงบประมาณและด าเนินโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต 
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  (RD go Campus) 

2.6-4-2 รายละเอียดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาชีพการตลาด (Marketing Trainee#27 by 
J-MAT) 

2.6-4-3 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
2.6-5-1 รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนในรายวิชาหลักการจัดการโลจิ

สติกส์ของนิสิตคณะ ศว. ชั้นปีที่ 3-4 มก.ฉกส.” 
2.6-6-1 รายงานการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์ รายวิชาภาคต้น และภาคปลายประจ าปีการศึกษา 

2555 ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 
2.6-7-1 การน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของ

อาจารย์โดยนิสิตภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 
 
 

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
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

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

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  เห็นความส าคัญต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ที่จะอยู่ในจิตส านึกของบัณฑิตตลอดชีวิต ดังนั้น  
คณะจึงได้ก าหนดระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  โดยมีผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
 1 .  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  ไ ด้ จั ด ว า ง แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.7-1-1) ว่าด้วยเรื่องการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเชื่อมโยงกับ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 
2554 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.7-1-2) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องต่อการก าหนดระบบและกลไก
จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร 
 2. จากข้อมูลการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2554 (2.7-2-1)  ซึ่งจัดท าโดยกองแผนงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยรายละเอียดในหน้า 236  ได้ระบุความคิดเห็นของนายจ้างที่ใช้บัณฑิตของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ พบว่า  บัณฑิตมีพฤติกรรมการแสดงออกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติทั้ง 5 ด้านบ่อยมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  บัณฑิตมีพฤติกรรมการ
แสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมบ่อยมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  รองลงมาคือพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  ด้านความรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  และน้อยที่สุดคือด้านทักษะ
ทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  ตามล าดับ  คณะจึงได้น าผลการประเมินคุณภาพดังกล่าวมาจัดท าแผนงาน
พัฒนาปรับปรุงโดยเน้นการพัฒนาทักษะทางปัญญาของนิสิตที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในปีการศึกษา 2554  ด้วยการ
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร น านิสิตผลิตโครงงานทางวิชาการเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการในสาขาต่างๆ  เช่น  โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว (2.7-2-2)  โครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง (2.7-
2-3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต 
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  (RD go Campus) (2.7-2-4) โครงการเสริมสร้างศักยภาพนัก
วิชาชีพการตลาด (Marketing Trainee#27 by J-MAT)  (2.7-2-5) เป็นต้น  
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณโดยมีการจัดท าแผนการจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี 2555 (2.7-3-1) 
และแผนการจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี 2556 (2.7-3-2)  ซึ่งสามารถเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นอาจารย์ยังสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และใช้คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง (2.7-3-3) ซึ่งใช้เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งเอ้ือต่ออาจารย์ในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อให้การเรียนรู้เกิด ขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา 
 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย 
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือให้นิสิตได้สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนนวัตกรรม และน าไปใช้ในการ
พัฒนาและน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ 
1 หัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมไร้พรมแดน” (2.7-4-1) นอกจากนี้ คณะมีนโยบายมอบ
รางวัล หรือของที่ระลึกให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
รวมถึงการแข่งขันเพื่อการพัฒนานิสิตในด้านอื่นด้วย 
 และในระดับบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาค
พิเศษ)  ได้จัดโครงการน านิสิตปริญญาโทเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  
ครั้งที่ 1 (2.7-4-2) เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2556 ณ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต

ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาซึ่งจัดโดยคณะ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมโครงการที่

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 ส่วน

แผนงานพัฒนานิสิต ด้านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หน้า 27-28 (2.7-5-1) และในปีการศึกษา 2555  

คณะมีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  6 โครงการ คือ   

  1)  โครงการบัญชีใส่ใจธรรมะ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานประเพณี ประจ าปีการศึกษา 2555  
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  2)  โครงการ "การเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน"  โครงการอบรมจรรยาบรรณนิสิตวิชาชีพบัญชี มก.ฉกส.  
  3)  โครงการรักนิรันดร์สัมพันธ์ศว.(ปัจฉิมนิเทศนิสิต) ประจ าปีการศึกษา 2555  
  4)  โครงการ "นิสิตตลาด-จิตอาสา-พัฒนาเขาใหญ่" 
  5)  โครงการคณบดีพบนิสิตทุกชั้นปี 
  6)  โครงการอบรมทายาทผู้น านิสิตคณะ ศว. ประจ าปีการศึกษา 2555 
 ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการด าเนินโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)  
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่นที่ 12 (2.7-5-2)  และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์โครงการปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2 (2.7-5-3) โดยทั้ง 2 โครงการ มีกิจกรรมในลักษณะการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ที่เน้นการรู้รักสามัคคี  และมีน้ าใจเสียสละต่อส่วนรวม  ด้วยกิจกรรมนันทนาการ  การบายศรีสู่ขวัญ  การรดน้ าด า
หัวผู้ใหญ่และนิสิตรุ่นพี่   
 6. ไม่มีการด าเนินการ 

7. โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ  มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท า
บทความจากวิทยานิพนธ์ โดยสอดแทรกอยู่ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชา ตลอดจนนิสิตสามารถขอรับ
ค าแนะน า ด้านการจัดท าบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (2.7-7-1) ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนิน
โครงการฯ มีแผนงานพัฒนาศักยภาพนิสิตในปีการศึกษา 2556  โดยเน้นให้นิสิตจัดท าผลงานเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ผลงาน  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00  4.00  4.00  5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00  4.00  4.00 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 หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.7-1-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2554 
2.7-2-1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2554                
2.7-2-2 บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว 
2.7-2-3 บันทึกขออนุมัติโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง 
2.7-2-4 บันทึกท่ี ศธ 0513.40401/0691 เรื่องขออนุมัติงบประมาณและด าเนินโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต 
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  (RD go Campus)  

2.7-2-5 รายละเอียดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาชีพการตลาด (Marketing Trainee#27 
by J-MAT) 

2.7-3-1 แผนจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี 2555 
2.7-3-2 แผนจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี 2556 
2.7-3-3 คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.7-4-1 บันทึกข้อความเลขท่ี ศธ 0513.40401/0079 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555 เรื่องขออนุมัติ

งบประมาณเพ่ือจัดส่งนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 
2.7-4-2 บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการรพดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ

และการบัญชี ครั้งที่ 1 
2.7-5-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 หน้า 27-28  
2.7-5-2 สรุปโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
2.7-5-3 สรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 
2.7-7-1 ประมวลการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
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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 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1 .  คณะศิ ลปศาสตร์ และวิทยาการจั ดการ  มี การด า เนิ น งานที่ สอดคล้ อ งกับน โยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่ าด้วยเรื่องการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 (2.8-1-1) มีข้อความว่า 
 “นิสิตมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนี
อบายมุขและการมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสังคม” 
 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของ

นิสิต ตามข้อ 1 โดยผ่านกิจกรรมโครงการอรุณสวัสดิ์วันฟ้าใส (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่)  ประจ าปีการศึกษา 2555 (2.8-

2-1) ได้สอดแทรกเนื้อหาคุณลักษณะพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไว้ในการบรรยายของรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ  ในหัวข้อการปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะประกอบไปด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  และนิสิตชั้นปีที่ 

1  ดังนั้น จึงถือได้ว่าได้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต มก . ในกิจกรรมนี้  

นอกจากนี้  นอกจากนี้คณะมีการจัดโครงการบัญชีใส่ใจธรรมะ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานประเพณี ประจ าปี

การศึกษา 2555 และ โครงการอบรมจรรยาบรรณนิสิตวิชาชีพบัญชี มก.ฉกส. รวมถึงโครงการโครงการรักนิรันดร์

สัมพันธ์ศว.(ปัจฉิมนิเทศนิสิต) ประจ าปีการศึกษา 2555 ที่เน้นย้ าคุณลักษณะพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของ

นิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างท่ัวถึงทุกชั้นปี 
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 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดโครงการและกิจกรรม

ที่ส่งเสริมคุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยฝ่าย

กิจการนิสิต  ส านักงานวิทยาเขต  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมวิทยาเขต  ซึ่งมี

รายละเอียดกิจกรรมโครงการ ดังนี้ (2.8-3-1) 

- โครงการบัณฑิตยุคใหม่ส าหรับนิสิตทุกชั้นปี 

- โครงการอบรมผู้น านิสิต 

- โครงการสัมมนาผู้น านิสิต 

- โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน 

 นอกเหนือไปจากกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นนี้แล้ว  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้จัดท าแผนงาน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555  (หน้า 27-28) (2.8-3-2)  และก าหนด

กิจกรรมโครงการไว้ จ านวน 4 โครงการที่ระบตุัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จไว้ทุกโครงการ  คือ   

  1)  โครงการบัญชีใส่ใจธรรมะ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานประเพณี ประจ าปีการศึกษา 2555  
  2)  โครงการ "การเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน"  โครงการอบรมจรรยาบรรณนิสิตวิชาชีพ
บัญชี มก.ฉกส.  
  3)  โครงการรักนิรันดร์สัมพันธ์ศว.(ปัจฉิมนิเทศนิสิต) ประจ าปีการศึกษา 2555  
  4)  โครงการอบรมทายาทผู้น านิสิตคณะ ศว. ประจ าปีการศึกษา 2555 
 4. ในการด าเนินโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตที่ได้ก าหนดไว้
ตามรายละเอียดข้อ 3 นั้น  คณะมีผลการด าเนินงานที่ระบุความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายทุกโครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 100  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้คุณภาพก าหนด โดยผลการด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2555  
คณะได้ระบุไว้ในรายงานผลการประเมินความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2555 
(2.8-4-1) มีรายละเอียดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3 ดังนี้  
  1)  โครงการบัญชีใส่ใจธรรมะ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานประเพณี ประจ าปีการศึกษา 2555 มี
ค่าเฉลี่ยผลประเมินเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมาก บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  2)  โครงการ "การเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน"  โครงการอบรมจรรยาบรรณนิสิตวิชาชีพ
บัญชี มก.ฉกส. มีค่าเฉลี่ยผลประเมินเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมาก บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  3)  โครงการรักนิรันดร์สัมพันธ์ศว.(ปัจฉิมนิเทศนิสิต) ประจ าปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยผล
ประเมินเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  4)  โครงการอบรมทายาทผู้น านิสิตคณะ ศว. ประจ าปีการศึกษา 2555มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน
เท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับมาก บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5. ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนิสิตที่ได้รับรางวัลยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ จ านวน 2 คน  ดังนี้ 
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  5.1 นางสาวนงนุช เศษโสภา นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชมเชย
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ประจ าปี 2555 TMA สร้างนักบริหารดีและเก่ง ภายใต้หัวข้อ แผนการ
ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล  จากมูลนิธิ ยุทธสาร ณ นคร ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 (2.8-5-1) 

  5.2 นายกฤษฎา แซ่เท้ม นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับประเทศ 
ระดับอุดมศึกษา โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 31 มีจ านวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 5,633,358 คน 
จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 (2.8-5-2) 

  5.3 นายพัสกร วังภูสิทธิ์ นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับประเทศ 
ระดับอุดมศึกษา โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 31 มีจ านวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 5,633,358 คน 
จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 (2.8-5-3) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  5.00  5.00  5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  5.00  5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.8-2-1 สรุปโครงการอรุณสวัสดิ์วันฟ้าใส วันที่ 7  มิถุนายน 2555   
2.8-3-1 สรุปโครงการกิจกรรมนิสิต  ประจ าปีการศึกษา 2555 (ฝ่ายกิจการนิสิต ส านักงานวิทยาเขต) 
2.8-3-2 แผนงานพัฒนานิสิต หน้า 27-28 ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 

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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2.8-4-1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2555 

2.8-5-1 ใบประกาศนียบัตรของนางสาวนงนุช เศษโสภา 
2.8-5-2 ใบประกาศนียบัตรของนายกฤษฎา แซ่เท้ม 
2.8-5-3 ใบประกาศนียบัตรของนายพัสกร วังภูสิทธิ์ 

 

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 244 298 276 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 254 304 277 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 173 249 236 
4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ - 9 10 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 4 - - 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท - 2 1 
7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 56 30 15 
8 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่

นับรวมผู้ที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 
229 279 251 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 75.54 89.25 94.02 
10 คะแนนทีไ่ด ้ 5

100
75.54

  

= 3.78 

5
100
89.25

  = 

4.46  

5
100

94.02
  

=4.70 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 173 75.54 249 89.25 236 94.02 3.78 4.46 4.70 ร้อยละ 
80 

บรรล ุ ร้อยละ 
80 229 279 251 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 173 75.54 249 89.25 236 94.02 3.78 4.46 4.70 ร้อยละ 
80 

บรรล ุ ร้อยละ 
80 229 279 251 

  รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1-1 เอกสาร บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (กองแผนงาน) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 3.85 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

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

2553 2554 2555 
1 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด (คน) 254 254 304 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

58 63 62 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.08 3.85 4.18 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

58 63 62 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

22.83 24.80 20.39 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

6 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (คน) - - 43 
7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- - 17 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 4.24 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

- - 17 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

- - 39.53 

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

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- - - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - - 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

- - - 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

- - - 

16 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี 
โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ 

- - - 

17 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด 58 63 79 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 22.83 24.80 20.39 4.08  3.85  4.11  3.85 บรรลุ 4.11 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 22.83 24.80 20.39 4.08  3.85  4.18 3.85 บรรลุ 4.11 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2-1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 1.00 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพรสู่ส่าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25       

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceedings) 

0.50       

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาต ิ

0.75       

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

1.00       

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125       

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25       

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50       

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75       



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          86 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00       

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่       
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด    
12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่

ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่
   

13 คะแนนที่ได้ 5
25
 = 

 5
25
 = 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
3  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 ไม่บรรล ุ 1.00 

   

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
3  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 ไม่บรรล ุ 1.00 

   

รำยกำรหลักฐำน  ไม่มี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย   
รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน ไม่ขอรับการประเมิน เนื่องจากไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 2.50 

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 าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 2 0 2 0 4 0 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 - - - - - - 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 - - - - - - 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 - - - - - - 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

2 53 106 51 102 52.5 105 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ผศ. 

3 1 3 2 6 1 3 

7 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ รศ. 

5 5 25 5 25 5 25 

8 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ศ. 

8 - - - - - - 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5 3 15 6 30 8 40 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 - - - - 1 6 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 - - - - - - 
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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 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 - - - - - - 

13 ผลรวม 149 64 163 66 179 71.5 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 2.33 2.47 2.50 
15 คะแนนที่ได ้ 5

6
2.33

  =1.94 5
6

2.47
  =2.06 5

6
2.50

  = 2.08 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
14 149 2.33 163 2.47 179 2.50 1.94  2.06  2.08  2.50 บรรล ุ 2.50 

64 66 71.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
14 149 2.33 163 2.47 179 2.50 1.94  2.06  2.08 2.50 บรรล ุ 2.50 

64 66 71.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
14-1 เอกสารข้อมูลบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต ดังนี้ มีกระบวนการการให้บริการนิสิตและศิษย์เก่า  การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต  และระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีการศึกษา  ดังจะเห็นได้จากค่าคะแนนในองค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนา
นิสิต มีผลการประเมินคุณภาพภายในในระดับคะแนน 5.00 ทั้ง  3  ตัว บ่งชี้ (3.1 – 3.3)  มาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553   
 ส าหรับในปีการศึกษา 2555  ผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
มำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมำก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

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               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 5 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 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ให้ความส าคัญต่อการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ของคณแก่นิสิตและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นระบบและกลไกการให้บริการที่หลากหลายวิธี  เช่น  การ
เทคโนโลยีทางสังคมออนไลน์  การปิดประกาศประชาสัมพันธ์  ระบบการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา  การดูแล
ชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิต และการติดตามหรือให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า เป็นต้น โดยในรอบปีการศึกษา 2555  คณะได้
ด าเนินงานด้านการให้บริการนิสิต  ผ่านคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะฯ เป็นกลไกส าคัญที่ท าให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในขององค์ประกอบที่ 3  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  มีการด าเนินการดังนี้ 

 1.1  การจัดระบบฐานข้อมูลประวัตินิสิต  คณะด าเนินการโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศส าหรับ

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต (3.1-1-1)  ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของส านักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร  นิสิตทุกคนทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา  จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของ

นิสิตตั้งแต่ปีแรกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิตทุกคนสามารถเข้า

ระบบเพ่ือตรวจสอยข้อมูลประวัตินิสิตได้ตลอดเวลา   

 1.2  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี (3.1-1-2)  โดย

ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตที่เหมาะสมตามศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา หาก

สาขาวิชาใดมีจ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการให้ค าปรึกษานิสิต  ทางคณะจึงได้จัดอาจารย์ที่สมัครใจและมีความ

พร้อมต่อการให้ค าปรึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 นอกจากนี้  การด าเนินการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นิสิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่

ปรึกษาประจ าตัวนิสิต (3.1-1-3)  เพ่ือให้ค าปรึกษาทางการเรียนแก่นิสิตโดยตรง ตลอดจนก ากับดูแลการผลิตผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนิสิตให้เป็นไปคามหลักสูตรก าหนด  และทางโครงการฯ ยังได้จัดโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิต MBA (3.1-1-4) เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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 1.3  การแนะแนวการใช้ชีวิตในช่วงแรกเข้าศึกษา  ทางคณะได้จัดโครงการอรุณสวัสดิ์ วันฟ้าใส 

(ปฐมนิเทศนิสิตใหม่) ประจ าปีการศึกษา 2555 (3.1-1-5) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ ห้องระพี สาคริก อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นการแนะน าคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และที่ส าคัญนิสิตจะได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

นิสิ ตรุ่ น พ่ี  เ พ่ือแนะแนวทางการศึกษาและการ ใช้ ชี วิ ต ในมหาวิทยาลั ยตามวัฒนธรรมที่ ดี ง ามของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2. การจัดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1  การบริการข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษานิสิต  คณะให้การบริการด้านทุนการศึกษานิสิต 

แบ่งได้เป็น  4   ประเภท คือ (3.1-2-1) 
   1)  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง (พระราชทาน,เรียนดี) 
   2)  ทุนการศึกษาจ่ายครั้งเดียว (ขาดแคลนทุนทรัพย์) 
   3)  ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
   4)  ทุนนิสิตช่วยงาน 
   5)  ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตเพ่ือการศึกษาและการวิจัยในต่างประเทศ . 
  ระบบและกลไกการให้บริการทุน  คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะ (3.1-2-2) ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตขอรับทุนการศึกษา  เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุนการศึกษาของคณะ  ประจ าปี
การศึกษา 2555 (3.1-2-3) 

 2.2  การบริการข้อมูลข่าวสารด้านการรับสมัครงานแก่นิสิตชั้นปีสุดท้าย (3.1-2-4) 
 2.3  การบริการข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อ (3.1-2-5) 
 2.4  การบริการข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรมนิสิต  เช่น  กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ  กิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาสังคม  กิจกรรมเชิงความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น (3.1-2-6) 
 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวข้างต้น  คณะมีการด าเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 2.4.1 บริการผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ที่นิสิตสามารถส าเนา
เอกสารค าร้องรับบริการจากเวปไซด์ (http://fartmang.csc.ku.ac.th) (3.1-2-7)   

 2.4.2 บริการผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ (3.1-2-8) โดยข้อมูลข่าวสารในทุก
ประเภทจะปิดประกาศไว้บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ  จ านวน  6  บอร์ด รอบบริเวณอาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 2.4.3 บริการผ่านมุมพักผ่อนเพ่ือการศึกษา (Edutainment Learning Conner) (3.1-2-
9) ณ  บริเวณชั้น 3  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 3 มุมพักผ่อน 

 2.4.4 บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ (Facebook) (3.1-2-10)  ที่ได้รับความ
นิยมในการใช้บริการมากกว่าการบริการในรูปแบบอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 

3. ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนิสิตคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ  ด าเนินการโดยคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา (3.1-3-1)  และคณะกรรมการฝึกงาน
นิสิต (3.1-3-2)  โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555  ดังต่อไปนี้ 

http://fartmang.csc.ku.ac.th/
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  3.1  คณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา ได้ก าหนดทางเลือกให้แก่นิสิตไว้ในหลักสูตร  โดย
ก าหนดให้นิสิตที่มผีลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 2.00  สามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรที่ต้อง
ผ่านโครงการสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต (3.1-3-3)  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยตรง  ด้วยการน าทักษะและความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการท างานจริงในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่ง
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการประจ าปีการศึกษา 2555  มีจ านวนทั้งสิ้น 69 คน (3.1-3-4) โดยเริ่มออกฝึกปฏิบัติงานเดือน 
พฤศจิกายน 2555  และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556   
  คณะกรรมการฝึกงานนิสิต  ได้ก าหนดช่วงเวลาการฝึกงานส าหรับนิสิตไว้ในระหว่างเดือนมีนาคม -
พฤษภาคม 2556  นิสิตที่สามารถออกฝึกงานได้  จะต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3  ขึ้นไป  ที่มีหน่วยกิตสะสมและรายวิชา
บังคับครบตามที่คณะกรรมการฝึกงานนิสิตก าหนด  และในรอบปีการศึกษา 2555  มีจ านวนนิสิตที่ออกฝึกงาน
ในช่วงฤดูร้อนนี้ จ านวนทั้งสิ้น  50 คน (3.1-3-5)  ซึ่งสิ้นสุดการฝึกงานเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม 2556  ที่ผ่านมา   

4. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการ
ด าเนินการในรอบปีการศึกษา 2555  โดยนักวิชาการศึกษาประจ าฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ  ได้จัดท าข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ (facebook) ในหน้าเพจชมรมศิษย์เก่าคณะ ศว.  (3.1-4-1) ซึ่งเป็นช่องทางที่
นิยมและมีจ านวนศิษย์เก่าเขา้รับชมข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก นอกจากนั้นในบางสาขาวิชาของคณะ  เช่น สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าในลักษณะจดหมายข่าว (3.1-4-
2)  โดยจัดท าเป็นไฟล์ PDF มีลักษณะเหมือนจดหมายข่าวขนาด A4  จ านวน  4  หน้ากระดาษ  ซึ่งส่งถึงศิษย์เก่า
ผ่านอีเมลล์  และหน้าเพจเฟสบุ๊ค (facebook)  ของสาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว เป็นต้น 

5. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ในรอบปีการศึกษา 2555 ชมรมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าทั้ง 3 คณะ  
ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการคืนสู่เหย้าชาวนนทรีอีสาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (3.1-5-
1) เนื่องในวันคล้ายวันเปิดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อย่างเป็นทางการ โดยฝ่ายกิจการนิสิต  
ส านักงานวิทยาเขต อ านวยความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณด าเนินงาน  ซึ่งในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้บริหารวิทยาเขต คณาจารย์และศิษย์เก่าของทุกคณะวิชา และกิจกรรมพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร
ร่วมกัน  

6. การติดตามประเมินผลการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ข้อ 1-3  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการระบบกลไกการให้ค าปรึกษาและการ
บริการข้อมูลข่าวสารสนเทศส าหรับนิสิต (3.1-6-1) โดยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 ในระบบ 5 คะแนน ทั้ง 3 
ข้อ ดังนี้ 

 6.1  ผลการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับดี 

 6.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่
นิสิต  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.06 อยู่ในระดับด ี



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          93 

 6.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.11  อยู่ในระดับดี 

  การประเมินดังกล่าวข้างต้น  มีจ านวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  274 คน แยกเป็นนิสิตชาย  
61  คนคิดเป็นร้อยละ  22.26  นิสิตหญิง  213 คน  คิดเป็นร้อยละ  77.74  

7. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้ก าหนดวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาผล
การประเมินการให้บริการนิสิตในแต่ละด้านตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 3.1  เพ่ือพิจารณาแนวทางพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการแก่นิสิตให้ดียิ่งขึ้น  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  3/2556 วาระที่ 4.3 ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2556  
เวลา  9.00 น.  ณ  ห้องพรรณนานิคม  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3.1-7-1)  โดยที่ประชุมรับรองผลการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่นิสิตให้ดียิ่งขึ้น  ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น  โดยเน้นการใช้ระบบการประเมินผลจาก
ระบบออนไลน์ผ่าน Google Mail  

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 5.00  5.00  5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   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 5.00  5.00  5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.1-1-1 ส าเนาเอกสารข้อมูลประวัตินิสิตจากระบบออนไลน์ของวิทยาเขต 

3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 

3.1-1-3 เอกสารแสดงการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (MBA) 

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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3.1-1-4 เอกสารสรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 11 

3.1-1-5 เอกสารสรุปโครงการอรุณสวัสดิ์วันฟ้าใส  ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.1-2-1 เอกสารแสดงประเภทและจ านวนทุนการศึกษาที่มีการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

3.1-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

3.1-2-3 เอกสารแสดงการข้ึนทะเบียนนิสิตขอรับทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.1-2-4 เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 

3.1-2-5 เอกสารแสดงข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อ 

3.1-2-6 เอกสารประชาสัมพันธ์การเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 

3.1-2-7 ส าเนาหน้าเวปเพจ http://fartmang.csc.ku.ac.th) 

3.1-2-8 ภาพถ่ายแสดงการให้ข้อมูลข่าวสารบนบอร์ดส าหรับปิดประกาศของคณะ ศว. 

3.1-2-9 ภาพถ่ายชั้นหนังสือและ LCD ของมุมพักผ่อนเพ่ือการเรียนรู้ 

3.1-2-10 ส าเนาหน้าเวปเพจสังคมออนไลน์ (Facebook) ของนิสิตและศิษย์เก่า 

3.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.1-3-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงานนิสิต  ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.1-3-3 คู่มือหลักสูตรที่มีการก าหนดโครงการสหกิจศึกษา 

3.1-3-4 เอกสารรายงานสรุปการด าเนินโครงการสหกิจศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.1-3-5 เอกสารรายงานสรุปโครงการฝึกงานนิสิต  ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.1-4-1 ส าเนาหน้าเวปเพจ (Facebook)  ของศิษย์เก่าคณะ ศว. 

3.1-4-2 เอกสารจดหมายข่าวสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

3.1-5-1 เอกสารสรุปโครงการคืนสู่เหย้านนทรีอีสาน (28  พฤศจิกายน 2555)  

3.1-6-1 เอกสารรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการ

บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต  ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ศว.  ครั้งที่ 3/2556  วาระท่ี 4.3  วันที่  30  

พฤษภาคม  2556 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

http://fartmang.csc.ku.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          95 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
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 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มุ่งมั่นและให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต  ดัง
จะเห็นได้จากผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมนิสิตผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามตัวบ่งชื้ที่ 3.2  อยู่ในระดับดีมากมาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่เน้น
กระบวนการและการมีส่วนร่วมจากสาขาวิชาและสโมสรนิสิตของคณะ  โดยเริ่มจากการก าหนดแผนงาน  การ
ประชุมเพ่ือก าหนดรูปแบบการส่งเสริม  การก าหนดโครงการกิจกรรม  ตลอดจนการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือ
การปรับปรุงงาน  ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2555  คณะฯ มีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตของคณะ  ด าเนินการโดยคณะกรรมการกิจการนิสิต (3.2-1-1) 
ที่เป็นกลไกส าคัญต่อการก าหนดแผนงานการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตของคณะ  ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีคณาจารย์จาก
ทุกสาขาวิชา  นักวิชาการศึกษา  และผู้แทนนิสิตร่วมเป็นคณะกรรมการโดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกัน
คุณภาพเป็นประธาน  คณะกรรมการชุดนี้ได้รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตในแต่
ละสาขาวิชารวมถึงสโมสรนิสิตของคณะ  จัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555  (3.2-1-2)  ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-
2555) (3.2-1-3)  โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ และสามารถสรุปจ านวนโครงการที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ดังกล่าวที่ก าหนดไว้ 5 ด้าน จ านวนทั้งสิ้น 49  
โครงการ ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ

ที ่
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ชื่อผู้เสนอโครงกำร 

 ประเภท

กิจกรรม 

มำตรฐำน 

คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษำ 

1 โครงการอรณุสวัสดิ์วันฟ้าใส ประจ าปีการศึกษา 2554 อ.เกรียงไกร  พร้อมนฤฤทธิ ์ 5 ง 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพและ

ยกระดับความรูภ้าษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธรุกิจให้กับนิสติ 

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน (RD go 

Campus 2 

อ.นันทิยา  พรมทอง 1 จ 

3 โครงการบญัชีท าบุญ ท านุบ ารุงศาสนา ต้อนรับน้องใหม่ 

KU 72 

อ.กฤตพงศ์  วัชระนุกุล 5 ง 

4 โครงการแสวงบุญสุนทรีย์ในบ้านเรา อ.กฤตพงศ์  วัชระนุกุล 3 และ 4 ง 

5 โครงการปฐมนิเทศและศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ

ของจังหวัดสกลนครของนิสติ ช้ันปีท่ี 1 

อ.สุวคนธ์  สมไพรพิทักษ ์ 1 และ 5 ข  

6 โครงการรัก รักษ์ถ่ินหนองหาร สืบสายต านานเมือง

สกลนคร 

อ.ชลธิชา  พจน์สุนทร 3 และ 5 ง 

7 โครงการคลินิกวิชาการ เสริมศักยภาพการเรียนรู้นสิิตศว. 

ครั้งท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 

อ.กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ 1 ข และ จ 

8 โครงการสานสมัพันธ์ปันประสบการณ์คณาจารย์และนสิิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อ.ช่อลดา  สัพโส 5 ง 

9 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  อ.ชูวงศ์  กลิ่นเลขา 5 ง 

10 โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของประเทศ

ไทย 

อ.พิมพ์อมร  นิยมค้า 1 ข 

11 โครงการเตรยีมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกรุงไทยต้นกล้าสี

ขาว ประจ าป ี2555 

อ.วรสิทธ์ิ  วงศ์อดิศัย 1 ค 

12 โครงการศึกษาดูงานทางสังคมและวัฒนธรรม วิชาไทย

ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 

อ.กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ 1 และ 5 ข และ ง 

13 โครงการมหกรรมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งท่ี1 อ.ชลธิชา  พจน์สุนทร 1 ข 

14 โครงการศึกษาดูงานธุรกิจน าเทีย่วและธุรกิจ MICE อ.ชลธิชา  พจน์สุนทร 1 ข 

15 โครงการ "คลินิกวิชาการเสริมศักยภาพการเรียนรู้นิสติศว. อ.กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ 1 ข และ จ 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ชื่อผู้เสนอโครงกำร 

 ประเภท

กิจกรรม 

มำตรฐำน 

คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษำ 

ครั้งท่ี 2" 

16 โครงการทัศนศึกษาดูงานการด าเนินงานของสหกรณ์ใน

จังหวัดสกลนคร 

อ.ฐิตาวรรณ  อินสะอาด 1 ข 

17 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ อ.สิริลักษณ ์ พิชัยณรงค์ 1 ข 

18 โครงการ "ปันรักร่วมแรงพี่การตลาดสู่ค่ายอาสาพัฒนาเด็ก

เล็กบ้านลาดสมบูรณ"์ 

อ.จาริตา  หินเธาว ์ 3 ง 

19 โครงการบญัชีใส่ใจธรรมะ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสาน

ประเพณ ี

อ.กฤตพงศ์  วัชระนุกุล 4 และ 5 ก และ ง 

20 โครงการบญัชีขันอาสา เสริมสร้างปัญญา พัฒนา EQ อ.กฤตพงศ์  วัชระนุกุล 3 ค 

21 โครงการกีฬาจตุรมิตร ศว.สัมพันธ์ 4+1 ครั้งท่ี 5 ประจ าปี

การศึกษา 2555 

อ.ชลธิชา  พจน์สุนทร 2 ก และ ง 

22 โครงการฟ้าบญัชีร่วมพิธีแห่ดาว อ.กฤตพงศ์  วัชระนุกุล 5 ก 

23 โครงการ "คลินิกวิชาการ เสริมศักยภาพนิสติ ศว.ครั้งท่ี 3" อ.กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ 1 ข และ จ 

24 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนสิิตทุกช้ันปี อ.วรวิทย์  กุลตังวัฒนา 4 ก และ ง 

25 โครงการ "นิสิตตลาดจติอาสาพัฒนาชุมชน" อ.สุพรรณิการ์ สุภพล 3 ค และ ง 

26 โครงการม่วนซื่นปีใหม่ สุขใจได้บญุ อ.เพชรวรรณ  วรรัตนธรรม 5 ง 

27 โครงการเพิม่พูนทักษะการเรียนรูก้ารบริหารการจดัการส

ปาในธุรกิจโรงแรมชั้นน า 

อ.พันทิพา  อินทรพานิชย์ 1 ข ค และ จ 

28 โครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่การจดัการร่วมใจบ าเพ็ญ

ประโยชน"์ 

อ.ลัดดาพร  กุลแก้ว 3 ก และ ง 

29 โครงการศึกษาดูงานโรงแรมมาตรฐานสากล Hotel Visit 

2013 ประจ าปีการศึกษา 2555 

อ.โปรยชัย  กล้าขยัน 1 ข 

30 โครงการบญัชีเปิดโลกฟ้าใส ประจ าปีการศึกษา 2555 ดร.กนกอร  แก้วประภา 1 ข 

31 โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล

เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.พันทิพา  อินทรพาณิชย ์ 1 ข และ ค 

32 โครงการHTM ปันรัก (รักษ)์ เพื่อสังคม  อ.ชลธิชา  พจน์สุนทร 3 ง 

33 โครงการทายาทผู้น านสิิต ศว.(L.A.M.S) ครั้งท่ี 5 ประจ าปี

การศึกษา 2555 

อ.กฤตพงศ์  วัชระนุกุล 5 ค และ ง 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ชื่อผู้เสนอโครงกำร 

 ประเภท

กิจกรรม 

มำตรฐำน 

คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษำ 

34 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสตูร "โครงการศึกษาดูงานการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร" 

อ.ฐิตาวรรณ  อินสะอาด 1 ข 

35 โครงการศึกษาดูงานทางสังคมและวัฒนธรรม วิชาไทย

ศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

อ.กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ 1 และ 5 ข และ ค 

36 โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านกฎหมาย อ.ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ 1 ข 

37 โครงการ "คลินิกวิชาการ เสริมศักยภาพนิสติ ศว.ครั้งท่ี 4" อ.กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ 1 ข และ จ 

38 โครงการสัมมนาการบญัชี หัวข้อเรื่อง "Six Account the 

series" 

อ.นันทิยา  พรมทอง 1 ข และ ค 

39 โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพนักวิชาชีพการตลาด" อ.สุพรรณิการ์ สุภพล 1 ข และ ค 

40 โครงการ "การเตรยีมความพร้อมก่อนการท างาน" ดร.ฉัฐวัฒน์  ลิมปส์ุรพงษ ์ 1 และ 4 ก และ ข 

41 โครงการสายสัมพันธ์ ผูกพัน อาจารย์ เพื่อน พี่ น้อง เรา

ชาวบัญชี 

อ.กันยารัตน ์ ดาษจันทึก 5 ง 

42 โครงการรักนิรันดร์สมัพันธ์ศว.(ปัจฉิมนิเทศนิสติ) ประจ าปี

การศึกษา 2555 

อ.กฤตพงศ์  วัชระนุกุล 4 ก 

43 โครงการ "Marketing Day ครั้งท่ี 7" อ.สุพรรณิการ์ สุภพล 5 ง 

44 โครงการ "MG Test ประจ าปีการศึกษา 2556 อ.จาริตา  หินเธาว ์ 1 ข 

45 โครงการ "เปิดมุมมองโลกธุรกิจและการวิจัยของนักการ

ตลาดรุ่นเยาว"์ 

อ.สุพรรณิการ์  สุภพล 1 ข 

46 โครงการ "นิสิตตลาด-จิตอาสา-พัฒนาเขาใหญ"่ อ.สุพรรณิการ์  สุภพล 3 ค และ ง 

47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพและ

ยกระดับความรูภ้าษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธรุกิจให้กับนิสติ 

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน (RD go 

Campus#3) 

อ.กันยารัตน ์ ดาษจันทึก 1 ข  ค  และ  จ 

48 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบญัชีบัณฑิต สู่เส้นทาง

สายวิชาชีพการบัญช ี

อ.กันยารัตน ์ ดาษจันทึก 1 ข 

49 โครงการอบรมจรรยาบรรณนิสติวชิาชีพบัญชี มก.ฉกส. อ.พิชชานันท์ ภาโสภะ 4 ก 

หมำยเหตุ   
 เคร่ืองหมำยแทนประเภทกิจกรรมตำมเกณฑ์ประกนัคุณภำพ 5 ด้ำน 

1 แทน  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคณุลักษณะบณัฑิต 
2 แทน  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสรมิสุขภาพ 
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3 แทน  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4 แทน  กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
5 แทน  กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

เคร่ืองหมำยแทนประเภทกิจกรรมกำรเรียนรู่ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ก  แทน  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ข  แทน  ด้านความรู้ 
ค  แทน  ด้านทักษะทางปัญญา 
ง  แทน  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
จ  แทน  ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
2. การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต  คณะมีการด าเนินการดังนี้ 
  2.1  ในระดับผู้น านิสิตที่สังกัดสโมสรนิสิตของคณะ  ได้จัดโครงการทายาทผู้น านิสิต ศว.  ครั้งที่ 5 

(3.2-2-1)  ในระหว่างวันที่  1-3  กุมภาพันธ์ 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้น า
นิสิตในระดับสโมสร  ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพและมีกระบวนการที่ดีตามระบบ PDCA  ในคู่มือประกัน
คุณภาพส าหรับนิสิต (3.2-2-2)  ผลการประเมินโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.37  อยู่ในระดับดีมาก  โดยมีผู้น านิสิตเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 72 คน 

  2.2  การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิตทุกชั้นปี  คณะได้สอดแทรกไว้ใน
กิจกรรมโครงการอรุณสวัสดิ์วันฟ้าใส (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่) (3.2-2-3) ทุกปีการศึกษา  โดยประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนิสิตในหน้าเวปไซด์ของคณะ  นอกจากนี้  คณะมีการจัดโครงการให้
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพให้แก่นิสิตทุกสาขาวิชา (3.2-2.4)  โดยมอบสาขาวิชาเป็นผู้ด าเนินการ 

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้ติดตามผลการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตในรอบปี
การศึกษา 2555 (3.2-3-1)  และสามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมนิสิต  ทั้ง  5  ด้าน  โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ (ดูข้อมูลในตารางข้อ 1) 

 ระดับปริญญำตรี 
 3.1 มีการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  จ านวนทั้งสิ้น  27  

โครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น  1,767  คน  
 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  จ านวนทั้งสิ้น  1  โครงการ  จ านวน

ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น  731  คน 
 3.3 มีการส่งเสริมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  จ านวนทั้งสิ้น  8  โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น  718  คน 
 3.4 มีการส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  จ านวนทั้งสิ้น  6  โครงการ  จ านวน

ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น  152  คน 
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 3.5 มีการส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวนทั้งสิ้น  14  โครงการ  จ านวน
ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น  1,451  คน 

และผลการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ในรอบปีการศึกษา 2555  รวมจ านวนทั้งสิ้น  49  
โครงการ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมรวมทุกโครงการเท่ากับ  4.24  อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด 

 ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 3.6  มีการส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  โดยคณะกรรมการบริหารโครงการ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
รุ่นที่ 11 (3.2-3-2)  เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมและแนะแนวทาง
การศึกษา  รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมนันทนาการ  โดยเน้นให้นิสิตเป็นผู้พร้อมด้วย
คุณภาพทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 

 3.7  มีการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหาร
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานทางวิชาการ  (3.2-3-3)  ระหว่างวันที่  27  
พฤศจิกายน – 1  ธันวาคม  2555  ณ  ประเทศเกาหลี 
 4. การสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายนอกระหว่างมหาวิทยาลัย  เมื่อปีการศึกษา 2554  ภายใต้
โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพนิสิตได้ยกระดับไปสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  และมหาวิทยาลัยนครพนม (3.2-4-1) และ
จากผลจากการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  รับเป็นเจ้าภาพใน
การจัดโครงการประกวดผลงานการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตดีเด่น (3.2-4-2) โดยคณะได้เสนอผลงานกิจกรรมนิสิตใน
โครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง  ที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เข้าร่วมประกวดผลงานกิจกรรมนิสิตดีเด่น  ทั้งนี้ผลการประกวดไม่ได้รับรางวัลกิจกรรมดีเด่นในครั้งนี้ 

นอกจากนี้การสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในระหว่างคณะวิชา  คณะฯส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วม
โครงการอบรมผู้น านิสิต  ประจ าปีการศึกษา 2555 (3.2-4-3) ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการนิสิต  ส านักงานวิทยาเขต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออบรมการเขียนโครงการกิจกรรมนิสิตที่เน้นการประกันคุณภาพ  และสร้างเครือข่ายนิสิตในระหว่าง
คณะของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

5. คณะกรรมการกิจการนิสิต  ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมนิสิตตามแผนงานการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2555  จัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมนิสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2555  (3.2-5-1) โดยมีโครงการกิจกรรมทั้งสิ้น  49  โครงการ  ได้ค่าเฉลี่ยผลการด าเนิน
โครงการเท่ากับ  4.24  อยู่ในระดับดีมาก  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงานการพัฒนานิสิตของคณะที่ระบุไว้ว่า  
นิสิตจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามผลผลิตระดับกลยุทธ์
ข้อที่ 4 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 (3.2-5-2)   

การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนานิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ถือได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง  
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ดังจะเห็นได้จากค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ประจ าปี 2555  แยกตามอัต
ลักษ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU)  เท่ากับ  4.18  อยู่ในระดับดีมาก (3.2-5-3)  ค่าคะแนนดังกล่าว
สะท้อนความส าเร็จต่อการผลิตบัณฑิตของคณะ  ที่ได้มาจากแผนการพัฒนานิสิตเป็นปัจจัยที่ส าคัญควบคู่กับการ
จัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง 

6. คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะฯ ได้จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมนิสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2555 (3.2-6-1)  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาผลประเมินและข้อ
ปรับปรุงเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2555  วาระท่ี4.3  วันที่ 30 พฤษภาคม  2556  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการ
ประเมินและให้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยเน้นการมีจิตส านึกต่อส่วนรวม  และความสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตของคณะให้ดียิ่งขึ้นไป (3.2-6-2)  

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 5.00  5.00  5.00  6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   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 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

3.2-1-2 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 

3.2-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) 

3.2-2-1 สรุปโครงการทายาทผู้น านิสิต (L.A.M.S) ประจ าปีกศึกษา 2555 

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 

3.2-2-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนิสิต 

3.2-2-3 สรุปโครงการอรุณสวัสดิ์วันฟ้าใส (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่) ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.2-2-4 สรุปโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต (สาขาการบัญชี) 

3.2-3-1 เอกสารแสดงข้อมูลสรุปโครงการประจ าปีการศึกษา 2555 

3.2-3-2 สรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต MBA รุ่นที่ 11 

3.2-3-3 สรุปโครงการศึกษาดูงานทางวิชาการ(MBA) ณ ประเทศเกาหลี ประจ าปีการศึกษา 2555  

3.2-4-1 เอกสารการลงนามเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 4 มหาวิทยาลัย 

3.2-4-2 โครงการประกวดผลการจัดกิจกรรมนิสิตดีเด่นในเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่าง

มหาวิทยาลัย 

3.2-4-3 สรุปโครงการอบรมผู้น านิสิต  ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.2-5-1 รายงานการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมนิสิต  ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.2-5-2 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 (ผลผลิตระดับกลยุทธ์ที่ 4 หน้า 4) 

3.2-5-3 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 (กอง

แผนงาน) 

3.2-6-1 รายงานประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมนิสิต  ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.2-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 3/2555  วาระท่ี 4.3  วันที่ 30  

พฤษภาคม 2556 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

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 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ให้ความส าคัญต่อการระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญา
ตรีอย่างต่อเนื่อง  และมีผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอด  ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2555 คณะมีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้การด าเนินงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ (3.3-1-1)   โดยมีหน้าที่จัดวางระบบและแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี  การสนับสนุน
อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษา ตลอดจนการประเมินผลการด าเนินงานของระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ  นอกจากนี้แล้ว  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-1-2)  เพ่ือให้ค าปรึกษา
ประจ าตัวนิสิตโดยค านึงถึงความพร้อมด้านความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษาของอาจารย์  และสัดส่วนระหว่าง
อาจารย์ต่อนิสิตที่เหมาะสม 
 2. การจัดเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ  และเครื่องมือที่ ใช้ ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  
คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดเตรียมแฟ้มสะสมงาน (3.3-2-1)  ซึ่งบรรจุเอกสาร  คู่มือส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับนิสิต  รวมถึงแบบฟอร์มค าร้องที่ต้องใช้ต่าง ๆ เช่น  คู่มือแผนการเรียน  คู่มือข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  คู่มือการประกันคุณภาพส าหรับนิสิต  เป็นต้น  ในส่วนกลไกด้านอ่ืนๆ  คณะฯได้มอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษา  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซึ่งจัดโดย
ฝ่ายกิจการนิสิต  ส านักงานวิทยาเขต (3.3-2-2) เมื่อวันที 7 มิถุนายน 2555  ณ ห้องพรรรณานิคม  และโครงการ
ป ระชุ ม สั ม มน า เ รื่ อ ง  “จ ร รย าบ ร ร ณอาจ า ร ย์ แ ล ะข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ร ะดั บ ป ริ ญญ าต รี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (3.3-2-3) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2556 ณ  ห้องพรรณนานิคม  อาคารวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  จัดโดยฝ่ายวิชาการของคณะ  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  40  คน  ผลการด าเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.26  
อยู่ในระดับดีมาก  นอกจากนี้แล้ว มีการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต (3.3-2-4)  ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคการศึกษา   
 3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่  1/2555 (3.3-3-1) 
เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2555  ณ  ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ชั้น 3  อาคารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และการประชุมครั้งที่ 2/2555 (3.3-3-2) เมื่อวันที่  7  มิถุนายน 2556  ณ  ห้องประชุมคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือหารือผลการด าเนินงานในแต่ละภาคการศึกษา  
และพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาระดับปริญญาตรีให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. จากระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาวิชากรระดับปริญญาตรีของคณะดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ในรอบปี
การศึกษา 2555  คณะมีผลการด าเนินงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในภาพรวม (3.3-4-1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  
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อยู่ในระดับดีมาก  และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  อยู่ใน
ระดับดีมาก  รวมถึงนิสิตมีความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแยกตามรายสาขาวิชาได้ ดังนี้ 

4.1 สาขาวิชาการจัดการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  อยู่ในระดับดีมาก  

4.2 สาขาวิชาการตลาด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  อยู่ในระดับดีมาก 

4.3 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  อยู่ในระดับดีมาก 

4.4 สาขาวิชาการบัญชี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70  อยู่ในระดับดีมาก 

4.5 สาขาวิชาภาษา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22  อยู่ในระดับดี 
 5. คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ  ได้น าผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2556 (3.3-5-1) วันที่  
30  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องสว่างแดนดิน  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยที่ประชุมรับทราบผลการ
ประเมินและข้อปรับปรุงและมอบให้คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะข้างต้น  คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้จัดประชุม
คณะกรรมการระบบอาจารย์ทีปรึกษาครั้งที่ 2/2555 (3.3-5-2)  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2556 ณ ห้องประชุมคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยที่ประชุมมีข้อสรุปในการพัฒนาปรับปรุงโดยเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
และตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตและช่วยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนต่ าโดยแนะแนวทางการเรียนที่เหมาะสมให้แก่
นิสิต  

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 5.00  5.00  5.00  5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   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 5.00  5.00  5.00 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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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

3.3-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

3.3-2-1 ตัวอย่างแฟ้มสะสมงานส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3-2-2 สรุปโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3-2-3 สรุปโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “จรรยาบรรณอาจารย์และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

3.3-2-4 บันทึกขออนุมัติโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต 

3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 มิถุนายน

2555 

3.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 7 มิถุนายน  

2556 

3.3-4-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่

ปรึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555 

3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 

3/2556  วาระท่ี 4.3  วันที่  30  พฤษภาคม  2556 

3.3-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 7 มิถุนายน  

2556 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3  
ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.99 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.02 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 ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย                2.99 3.02   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 5 6 4.00 4.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 29,41
1 

29,411 1,602,16
0 

27,387.35 1,602,160 27,387.35 1.83 1.83   

58.5 58.5 

5 
(สมศ.) 

  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 2.50 3.50 2.75 3.80 1.75 1.92   
71.5 71.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน     71.5 71.5       
  จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน     0 0       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน  1 1  5 1.25 6 1.50       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน  1  1 0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

     0 0.00 0 0.00       
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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 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

      0 0.00         

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน  1 1 0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน  1 1 1 0.25 1 0.25       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  1 1 0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน  1 1 0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 1  1 1 1.00 1 1.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 0 15 20.98 15 20.98 5.00 5.00   
71.5 71.5 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     0 0       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     0 0       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     15 15       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค์ 

เรื่อง     0 0       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 0 0 0.50 0.70 0.50 0.70 0.35 0.35   
71.5 71.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง     2 0.50 2 0.50       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       
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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 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

 

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 

  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
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้  
1.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย (4.1-1-1)  เพ่ือบริหารงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ โดยมีหน้าที่หลักคือ ก าหนดนโยบายและขอบเขตของการวิจัยของคณะ จัดหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย และพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยให้กับบุคลากรภายในคณะ สร้าง
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยให้กับบุคลากร   นอกจากนี้ยังได้จัดท าคู่มือระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2555 (4.1-1-2)  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรในการด าเนินงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 (4.1-1-3)  และแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี (2551-2555) ของคณะ (4.1-1-4)   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฝ่ายวิจัย (4.1-1-5)  ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน โดยส่งเสริมให้อาจารย์ได้น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา ตัวอย่างจากงานวิจัยเรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว กรณีศึกษา อ.เมือง จ.
สกลนคร” (4.1-2-1)  มีการน าผลงานวิจัยดังกล่าวมาประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชา 01130497 สัมมนา 
(4.1-2-2)   โดยน ามาให้นิสิตท าการอภิปราย น าเสนอปัญหา ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลการวิจัย เพ่ือให้นิสิต
ได้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นของการค านวณต้นทุนและผลตอบแทนอย่างชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น (4.1-2-3)   
นอกจากนี้สาขาวิชาการบัญชี ได้น าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรในชุมชนบ้านเชียง
เครือ อ.เมือง จ.สกลนคร จ านวน 80 คน ในวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2555 เพ่ือให้ประชาชนได้พัฒนาบัญชีต้นทุนของ
เกษตรกรส าหรับการผลิตข้าวเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยภาพรวมโดยให้นิสิตที่ลงะเบียนเรียนใน
รายวิชาสัมมนามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากการได้ร่วมวิเคราะห์ผลงานวิจัยในรายวิชาดังกล่าวแล้ว                 
(4.1-2-4)     
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมประชุม
การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พักและค่าสมัครเข้าร่วมงานให้กับนิสิตสาขา
การบัญชี 3 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  จัดโดยสมาคมการบัญชีไทย คณะบริหารธุรกิจ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิต  ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 25556 ณ วิทยาเขต
บางเขน   (4.1-2-5)         

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการใช้แนวปฏิบัติของหลักเกณ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยเป็นตัวก าหนดภาระงานด้านวิจัยที่ชัดเจน (4.1-3-1)  และได้ด าเนินการจัดโครงการ
สัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพ่ือ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการท าวิจัย (4.1-3-2) ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องสว่างแดนดิน 
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการนี้ได้มีการแนะน าแนวทางการเขียนโครงการวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 
และการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนจากแหล่งภายนอก พร้อมอธิบายขั้นตอนและวิธีการ จด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์    พร้อมทั้งได้จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
นักวิจัยผ่านคู่มือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรทุกคน
ของคณะทราบและปฏิบัติตาม  (4.1-3-3) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับหน่วยงานต่างๆ ด้วยการเข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ (4.1-3-4) พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรวิจัยในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ (4.1-3-5) 

4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะ ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555  ในหมวดงบอุดหนุน (4.1-4-1)    เพ่ือสนับสนุนบุคลากรท าโครงการวิจัย
ประจ าทุกปีงบประมาณและให้คณะกรรมการฝ่ายวิจัยท าหน้าที่ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
ภายใตแ้นวทางท่ีฝ่ายวิจัยก าหนด (4.1-4-2)  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้จัดสรรทุนวิจัยเพ่ือการวิจัยประจ าปี ทั้งสิ้น 8 โครงการ รวมเป็น
เงิน  400,000 บาท  ดังนี้ 
ล ำดับที ่ โครงกำร งบประมำณ แหล่งทุน ผู้วิจัย 

1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  บริบทบึงโขงหลง 

50,000 คณะฯ อ.พีรียา  ทักษานนัท ์

2 การส ารวจความพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับ
เป็นดีของดีประจ าอ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 

50,000 คณะฯ อ.สุพรรณิการ์  สุภพล 

3 การวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เขต
พื้นที่ซุ่มน้ าบงึโขงหลง  อ.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ 

50,000 คณะฯ อ.ชลธิชา  รุ่งศร ี

4 การพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
สร้างความเข็มแข็งและยัง่ยืน  กรณีศึกษา  วิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในเขตพื้นที่
ชุ่มน้ าบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

50,000 คณะฯ อ.กุลนาถ  ภูธรโคตร 

5 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตของ
กลุ่มผลิตภัณฑช์ุมชนในเขตอ าเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

50,000 คณะฯ อ.ลัดดาพร  กุลแก้ว 
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ล ำดับที ่ โครงกำร งบประมำณ แหล่งทุน ผู้วิจัย 
6 ความต้องการและความพร้อมของประชาชนท้องถิ่นใน

การเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตห้าม
ล่าสัตวป์่าบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

50,000 คณะฯ อ.พัสกร  องอาจ 

7 ผลประเมินระดับความรู้ทางการบัญชีเพื่อสร้างธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กรณีศึกษาชุมชนในเขต อ.บึง
โขงหลง จ.บึงกาฬ 

50,000 คณะฯ อ.กฤตพงษ์  วัชระนุกุล 

8 ความต้องการการบริการการออกก าลังกายของ
ประชาชนในอ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

50,000 คณะฯ อ.ภุชงค์  รุ่งอินทร์ 

รวม 400,000   

5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและเป็นการส่งเสริม
งานวิจัยใน 4 ประเด็น ได้แก่  

1) การจัดท าคู่มือแหล่งทุนอุดหนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 (4.1-5-1)   จัดให้มีแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูล (4.1-5-2)  เพ่ือสนับสนุนการทท าวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก   

2) จัดท าระบบหนังสือเวียนของคณะผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Dropbox (4.1-5-3)   และการน าเสนอข่าวงานวิจัยบนเว็บไซต์ของคณะ (4.1-5-4)   

3) การจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2555  (4.1-5-5)   

4) การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  (4.1-5-6)   
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2555 ภายใต้พันธกิจของ
คณะ คือ “พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการ จัดการ  ถ่ายทอดความรู้งานวิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”  และภายใต้เอกลักษณ์ มก. คือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ และอัตลักษณ์ มก. คือ ส านึกดี 
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ด าเนินโครงการวิจัยชุด เรื่อง 
โครงการศึกษาองค์ความรู้จัดท าแผนแม่บทท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บึงโขงหลง โดยจะประกอบด้วยโครงการย่อยต่างๆ 
จากงานวิจัยของสาขาต่างๆ ทั้ง 8 สาขารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท   (4.1-5-7)    

6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยคณะได้จัดให้มีการประเมินผลส าเร็จ
ของการสนับสนุนการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งในปกีารศึกษา 2555-2556 ฝ่ายวิจัยได้ท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานด้านวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (4.1-6-1)  จากบุคลากรของคณะที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัย ใน 3 ด้าน ได้แก่  1) ด้านงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  2) ด้านงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่
งานวิจัย และ  3)  ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย  และท าการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โดยมีผู้
ได้รับทุนวิจัยเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 12 คน  มีความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านวิจัยของคณะอยู่ใน
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ระดับมากทั้งสามด้าน และได้เสนอแนะให้คณะ เน้นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย  การน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และปรับปรุงการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยให้มากข้ึน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการวิจัยคณะได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์   
ให้แก่บุคลากร เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2555  และมีการรายงานประเมินผลการจัดโครงการฯ (4.1.-6-2)  โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 32 คน ได้รับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก และผู้เข้าฝึกอบรมได้
ประโยชน์และมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการวิจัยคณะได้น ารายงานผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานด้านวิจัยของคณะในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (4.1-7-1)   เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
การด าเนินงาน  ซึ่งคณะจะด าเนินการออกประกาศสนับสนุนทุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  การน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ของบุคลากรในปีงบประมาณ 2556 

ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการวิจัยฯได้มีการน าผลการประเมินการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์   มา
ท าการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และได้เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งถัดไป 
(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 5.00  5.00  5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   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 5.00  5.00  5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวิจัยประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส 

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 
4.1-1-2 คู่มือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2555 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ มก.ฉกส. 
4.1-1-3 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. 
4.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2551-2555   
4.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. 
4.1-2-1 งานวิจัยเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว กรณีศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร โดย อาจารย์ว

รวิทย์ กุลตังวัฒนา 

4.1-2-2 ประมวลการสอนวิชาสัมมนา 01130497 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

4.1-2-3 รายงานที่มอบหมายให้นิสิตเป็นผู้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากงานวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว
ในรายวิชาสัมมนา 01130497 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

4.1-2-4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว เขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนครั้งที่ 2 

4.1-3-1 หลักเกณ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย 

4.1-3-2 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน
และการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

4.1-3-3 จรรยาบรรณนักวิจัย ใน คู่มือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 
2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. 

4.1-3-4 สรุปขออนุมัติเดินทางไปราชการของบุคลากร 
4.1-3-5 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงาน

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยทยาเขตเฉลิมพระกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4.1-4-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. 
4.1-4-2 รายงานการประชุมฝ่ายวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2555 

4.1-5-1 คู่มือแหล่งทุนอุดหนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 

4.1-5-2 แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 

4.1-5-3 ระบบหนังสือเวียนของคณะฯผ่านระบบออนไลน์ 
4.1-5-4 เว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
4.1-5-5 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน

และการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
4.1-5-6 รายงานการประชุมฝ่ายวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2555 
4.1-5-7 บันทึกข้อความอนุมัติด าเนินโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2555  8 โครงการ 
4.1-6-1 รายงานผลประเมินการด าเนินงานด้านวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2555-2556 

4.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่   3/2556 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2556 

4.1-7-2  รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน
และการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 

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
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีการศึกษา 2555  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้   
1. คณศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ใช้แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ปฎิบัติอ้างอิงตามหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-1-1) โดยผู้วิจัยเสนอขอรับการสนับสนุนผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา
และคณบดีตามล าดับ (4.2-1-2) อีกทั้งหากคณะไม่สามารถสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานของบุคลากรได้
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เ ต็ ม จ า น ว น  ฝ่ า ย วิ จั ย ข อ ง ค ณ ะ จ ะ ป ร ะ ส า น ข อ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (4.2-1-3) ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2555  คณะสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์เพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ (4.2-1-4) ได้แก่ 

1) อาจารย์เพชรประกาย กุลตังวัฒนา  น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติครั้งท่ี 5  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน”  วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 

2) อาจารย์วรวิทย์  กุลตังวัฒนา น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
หอพักของนิสิต มก.ฉกส.” วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 

3) อาจารย์กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ   ตีพิมพ์งานวิจัยในตีพิมพ์ในหนังสือ "100 เอกสารส าคัญ : 
สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย" สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "100 เอกสารส าคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์
ไทย"ครั้งที่ 7 ตีพิมพ์เมื่อ เดือนสิงหาคม 2555 

4) อาจารย์ภุชงค์  รุ่งอินทร์  Proceedings of  The AUSC International conference 
2012: Requirements of Exercise Service Provision for Peoele,s health in Bueng Khong Long District, 
Bueng Kan Province,Thailand   on  December 13th-14th, 2012, Lao PDR     

5) อาจารย์กนกอร  แก้วประภา  ตีพิมพ์บทความวิจัย  ในวารสาร European Journal of 
Business Research (EJBR),Volume 31 (1), 2013 หน้า 23-26  เรื่อง “Risk Communication and Quality 
of Financial InfoRMATION : Evidence from listed firms in Thailand”   

6) อาจารย์ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สกลนคร”   วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2556 

7) อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ์และผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุทธยา  น าเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เรื่อง “อิทธิพลของภาวะผู้น าแบบแปรสภาพต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด(มหาชน) ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”   วันที่ 30 เมษายน 2556 

  2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการวิจัยคณะ มีการติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัย เมื่อนักวิจัยขอทุนและท างานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องท ารายงานผลการวิจัยและน าเสนอเผยแพร่โดย
สื่อต่างๆ ตามขั้นตอนการด าเนินการตามระบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ประจ าปี 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. (4.2-2-1)   นอกจากนี้ คณะกรรมการ
วิจัยคณะยังท าหน้าที่ในการรวบรวมผลงานวิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย โดย
การจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (4.2-2-2)    ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 
2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ทัง้นี้ได้คัดเลือกงานวิจัยที่แล้วเสร็จ จ านวน 5 ผลงาน ได้แก่  
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   (1) โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ กลุ่มอาชีพหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ ต.เชียงเครือ จ.สกลนคร   

(2) การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านปั้นหม้อ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร  
(3) การศึกษาข้อมูลด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านปั้นหม้อ ต าบลเชียงเครือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
(4) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษา  กลุ่ม

อาชีพหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา  บ้านเชียงเครือ ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
(5) การบริหารลูกหนี้และการควบคุมภายในส าหรับกองทุน หมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน

เชียงเครือ    
มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการองค์การกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา    

การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และ
การบริหารลูกหนี้และการควบคุมภายในส าหรับกองทุนหมู่บ้าน  ให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านเชียงเครือ  อ.เมือง  
จ.สกลนคร  จ านวน 42  คน    

นอกจากนี้สาขาวิชาการบัญชียังได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมาสังเคราะห์ความรู้และออก
เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปอีกด้วย คือ งานวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว เขตอ.เมือง จ.สกลนคร โดยน า
ผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรในชุมชนบ้านเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร จ านวน 
80 คน ในวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2555 ในโครงการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (4.2-2-3) เพ่ือให้ประชาชนได้พัฒนาบัญชีต้นทุน
ของเกษตรกรส าหรับการผลิตข้าวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ของงานวิจัยสู่ชุมชน 
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้าน
สามัคคีพัฒนา บ้านถ้ าเต่า หมู่ 1 ต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ของอาจารย์จาริตา หิน
เธาว์ ได้ท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมาเผยแพร่ให้กับอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ สกลนครเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับโครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท ากลุ่มสาขาอาชีพพาณิชยกรรม
และบริการ (4.2-3-1)  และประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชนทั่วไปในเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ (4.2-3-2)     

นอกจากนี้ยังมีการน าผลงานวิจัยเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ของอาจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา ที่ได้น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน (4.2-3-3) และวิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยจัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ครั้งที่ 2 (4.2-3-4)  ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรใน
ชุมชนบ้านเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร จ านวน 80 คน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์
รังสรรค์  (4.2-3-5)  

4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการรจัดการ มีการสนับสนุนให้น าผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ มีการให้บริการที่ปรึกษา ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 (4.2-4-1) โดยมีหน่วยงาน
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กลางของมหาวิทยาลัย คือ ส านักงานบริการวิชาการท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงาน  จัดท าขั้นตอน
กระบวนการรับงานและเผยแพร่ไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและบุคลากร กับ
องค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  (4.2-4-2) ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 เป็นระยะเวลา 2 
ปี (4.2-4-3) แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองสังคมและชุมชน นอกจากนี้  คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะ เป็นผู้รับผิดชอบแสวงหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกคณะและประสานต่อไปยังผู้วิจัย (4.2-4-4) เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและน าไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ได้แก่ การน าผลงานวิจัยเรื่อง  ที่มีผลต่อการพัศนา
ระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าสู่โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสกลนคร และงานวิจัยเรื่องการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ้ าเต่า หมู่ 1 ต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร  มาถ่ายทอดให้กับอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  ในโครงการ
พัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท ากลุ่มสาขาอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ (4.2-4-5)   

5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการก าหนดให้มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (4.2-5-1) ด าเนินการส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในด้านการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์การ  
โดยยึดตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิทธิประโยชน์จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 (4.2-5-2) และระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 (4.2-5-3) และได้
ประกาศแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรไว้ในคู่มือระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. (4.2-5-4)     
 6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  โดยฝ่ายวิจัยคณะได้เป็นผู้ประสานงานในในการสนับสนุนความรู้ 
และอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่บุคลากรในประเด็นต่างๆ เช่น การให้ความรู้และ
ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (42.-6-1)  พร้อมทั้งการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ (4.2-6-2)  ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย 
และนิสิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2555  จ านวน 42 คน ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอนการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพ่ือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางด้านวิจัยมาให้ความรู้และคณาจารย์ด้านกฎหมาย จากส านักวิจัย
และพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพ่ิมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ   
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 าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4.00  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 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4.00 6 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.2-1-1 ประกาศสวพ.มก. เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
4.2-1-2 กระบวนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ  

(คู่มือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2555 คณะ ศว.) 
4.2-1-3 - ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  สวพ.มก. 

- บันทึกข้อความขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
4.2-1-4 - สรุปขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 

- ส าเนาบันทึกข้อความเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือเดินทางไปเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
- ผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี งบประมาณ 2555 

4.2-2-1 ระบบและกลไกการจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(คู่มือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2555 คณะ ศว.)  

4.2-2-2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
4.2-2-3 โครงการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
4.2-3-1 หนังสือขอบคุณการเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง หลักการบัญชีเบื้องต้น  และน าเสนอ

ผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัศนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าสู่โครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสกลนคร 

4.2-3-2 เว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
4.2-3-3 รายงานการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

http://rdi.csc.ku.ac.th/1_CenterwebResearch/Pakad/P_Publish.pdf
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.2-3-4 โครงการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ครั้งที่ 2 
4.2-3-5 หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว เขต.อ.

เมือง จ.สกลนคร 
4.2-4-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 
4.2-4-2 ขั้นตอนกระบวนการท าสัญญาจ้างโครงการพัฒนาวิชาการ 
4.2-4-3 หนังสือจากกระทรวงการคลังที่ กค0907/4251 ลว. 14 ธ.ค. 2553 เรื่อง แจ้งผลการต่อ

ทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
4.2-4-4 ค าสั่งแต่งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. 
4.2-4-5 - หนังสือขอบคุณการเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง หลักการบัญชีเบื้องต้น  และน าเสนอ

ผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัศนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าสู่โครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสกลนคร 
- หนังสือขอบคุณเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง หลักการตลาด  และน าเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ  าเต่า หมู่ 1 
ต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

4.2-5-1 ค าสั่งแต่งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. 
4.2-5-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
4.2-5-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
4.2-5-4 คู่มือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ ประจ าปีพ.ศ.2555 
4.2-6-1 - แบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานทรัพย์สินทางปัญญา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- แบบฟอร์มความลับทางการค้า 

4.2-6-2 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  29,411  บาท/คน   

รอบระยะเวลำ             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 
508,000 บาท และภายนอก จ านวน 1,094,160 บาท รวมทั้งหมด 1,602,160 บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง จ านวน 58.5 คน ลาศึกษาต่อ 13 คนและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน - คน ลาศึกษาต่อ - คน รวม
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด  71.5 คน 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
  =       1,602,160  บาท 
                                    58.5  คน  
   =  27,387.35  บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
75,000

27,387.35
   =   1.83 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

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

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

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

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลกำรประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 1,469,600 28,261.54 707,500 13,606 1,602,160 27,387.35 1.88 0.91 1.83 29,411 ไม่บรรล ุ 29,411 

52 52 58.5 

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 1,469,600 28,261.54 707,500 13,606 1,602,160 27,387.35 1.88 0.91 1.83 29,411 ไม่บรรล ุ 29,411 

52 52 58.5 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.3-1 ตารางสรปุงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 3.50 
รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 
ผลกำรด ำเนินงำน(ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 

2553 2554 2555 
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 13 1.75 7 1.75 5 1.25 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศสมศ. 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImagoJoural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25 0 0.00 0 0.00 1 0.25 
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0.00 0 0.00 1 1 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 13 1.75 7 1.75 7 2.50 
11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 64 65 71.5 
12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
2.73 2.70 3.50 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
10
2.73

 =1.37 1.35 5
10
2.70

  5
10
3.50

 =1.75 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 

http://www.scimagojr.com/
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มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 10 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 1.75 2.73 1.75 2.70 2.50 3.50 1.37 1.35 1.75 ร้อยละ 

3.50 
บรรล ุ ร้อยละ 

3.50 64 65 71.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 1.75 2.73 1.75 2.70 2.75 3.80 1.37 1.35 1.92 ร้อยละ 

3.50 
บรรล ุ ร้อยละ 

3.50 64 65 71.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5-1 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดย อ.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา 
5-2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักของนิสิต มก.ฉกส. โดย อ.วรวิทย์ กุลตัง

วัฒนา 
5-3 Requirements of Exercise Service Provision for People’s Health in BuengKhong 

Long District, BuengKan Province, Thailand โดย อ. ภุชงค์ รุ่งอินทร์ 
5-4 ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบและพลัง 3 ประสานที่มีต่อกระบวนการบริหาร

จัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน “สกลนครโมเดล” โดย อ.กันยารัตน์ 
สุขะวัธนกุล และ อ. ธิบดี สกุลวิชญธาดา 

5-5 The Guideline of Conservation and Development to Promote the Cultural 
Tourism of the Wax Castle Traditional  Festival  through  the  Community  
Participation  at  Sakon  Nakhon Province in Northeast, Thailand  โดย ผศ.ดร. 
ฉลาด จักรพิมพ์   

5-6 ประกาศพระราชบัญญัติพระสงฆ์สามเณรแลศิษย์วัด ณ วันจันทร์ เดือน 6 ปีมะแมเอกศกและ
ประกาศว่าด้วยทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ปีมะแม:พระราโชบายรัชกาลที่4 เกี่ยวกับการ
กวดขันพระวินัยสงฆ์ โดย อ.กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ 

5-7 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว กรณีศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร โดย อ.วรวิทย์ กุลตัง
วัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 4.61 
รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทินพ.ศ. 2555 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 
1 งำนวิจัยท่ีน ำไปใช้ประโยชน ์    
 - เชิงสาธารณะ 9 3 15 
 - เชิงพาณิชย ์ 0 0 0 
 - ทางอ้อมของงานสร้างสรรค ์ 0 0 0 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0 0 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน ์
9 3 15 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 64 65 71.5 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 14.06 4.61 20.98 
6 คะแนนท่ีได ้ 3.51  5

20
14.06

  1.15  5
20


61.4  5

20
20.98

 =5.00 

หมำยเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 9 14.06 3 4.61 15 20.98 3.51 1.15 5.00 ร้อยละ 

20 
บรรล ุ ร้อยละ 

20 64 65 71.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 9 14.06 3 4.61 15 20.98 3.51 1.15 5.00 ร้อยละ 

20 
บรรล ุ ร้อยละ 

20 64 65 71.5 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6-1 หนังสือขอบคุณวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์  จากงานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มี

ผลต่อการพัฒนาระบบบัญชีวสิาหกิจชุมชนที่เข้าสูโ่ครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจงัหวัด
สกลนคร” โดย อ. ขวัญชนก ห่านนิมติกุลชัย 

6-2 หนังสือขอบคุณวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์  จากงานวิจัยเร่ือง “การ
จัดการผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ้ าเต่า หมู่ 1 ต าบลสามัคคี
พัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร” โดย อ.จาริตา หินเธาว ์

6-3 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “ต้นทุนและผลตอบแทนการปลกูข้าว 
กรณีศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร”  โดย อ.วรวิทย์ กุลตังวัฒนา  ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรูจ้าก
งานวิจยัต้นทนุและผลตอบแทนการปลูกข้าวเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ครั้งที่ 2 

6-4 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “ศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป”  โดย อ.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค ์

6-5 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
น าเสนองานเปน็ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่” โดย อ.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค ์

6-6 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร” โดย อ.พัสกร องอาจและคณะ  

6-7 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “การประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรการบริหารส่วนจังหวัด ประจ าปรงบประมาณ พ.ศ.2554” โดย อ.พัสกร องอาจและ
คณะ 

6-8 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “การเพิ่มพูนความสามารถของนสิิต 
มก.ฉกส.ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดบัต่ าโดยโครงการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ” 
โดย อ.พีรียา ทักษานันท์  

6-9 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “การศึกษาต้นทนุและผลตอบแทน 
การปลูกข้าวนาปรังแบบหวา่นเชิงพาณชิย์ การเลี้ยงปลาในกระชังเชิงธุรกิจ การเพาะเห็ดเพื่อ
เศรษฐกิจในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ” โดย อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา 

6-10 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “ศึกษาการวางระบบบัญชบีริษัท
ส าเภาทอง 889 จ ากัด”  โดย อ.ธิบดี สกุลวชิญธาดา 

6-11 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “โครงการวิจัยเร่ือง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผาบา้นเชียงเครือ ต.เชียงเครือ จ.
สกลนคร” โดย อ.จาริตา หินเธาว ์

6-12 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “การบริหารลูกหนี้และการควบคมุ
ภายในส าหรับกองทุน หมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านเชียงเครือ” โดย อ.นันทิยา พรมทอง 

6-13 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “การศึกษาข้อมูลด้านการตลาดของ
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ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดนิเผา บ้านปั้นหม้อ ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร” โดย อ.
วิจิตร เทิดบารม ี

6-14 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา บ้านปัน้หม้อ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร” โดย อ.วิจิตร เทิดบารม ี

6-15 หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ผลิตภัณฑ์หนึง่ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์  กรณีศึกษา  กลุ่มอาชีพหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา  บ้านเชียง
เครือ ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”   โดย อ.กฤตพงศ์  วัชระนุกุลและคณะ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ร้อยละ  0.50 
รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทินพ.ศ. 2555 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 
จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาต ิ
0.25 2 0.50 0 0.00 2 0.50 

2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่น
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

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

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรอง
คุณภาพ 

2 0.50 0 0.00 2 0.5 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

64 65 71.5 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

 คะแนนท่ีได ้ 5
10
0.78

 =0.39 5
10
0.00

 =0.00 5
10
0.7
 =0.35 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 0.50 0.78 0.00 0.00 0.50 0.70 0.39 0.00 0.35 ร้อยละ

0.50 
บรรล ุ ร้อยละ

0.70 64 65 71.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 0.50 0.78 0.00 0.00 0.50 0.70 0.39 0.00 0.35 ร้อยละ

0.50 
บรรล ุ ร้อยละ

0.70 64 65 71.5 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7-1 “เทคนิคและกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน : แนวโน้มการจัดการระบบรางวัล” 

โดย อ.ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ ์
หนังสือเทคนิคและกลยทุธการประเมินผลงานและการบริหารค่าตอบแทนสมัยใหม่ ใช้ในปี 2555 

7-2 “ประกาศพระราชบัญญัติพระสงฆ์สามเณรแลศิษย์วัด ณ วันจนัทร์ เดือน6 ปีมะแมเอกศกและ
ประกาศว่าดว้ยทรงท านบุ ารุงพระพุทธศาสนา ปีมะแม:พระราโชบายรัชกาลที่4 เก่ียวกับการกวดขัน
พระวินัยสงฆ์” 
หนังสือ 100 เอกสารส าคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตรไ์ทย 
ตีพิมพ์ เดือนสิงหาคม 2555 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ดังนี้  

 ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.98  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที ่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              4.98 4.49   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 

(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ

ประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 75  5 29.41 3 17.65 4.90 2.94   

17 17 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     3 2   

 

  

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     1 0   

 

  

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจิัย 

เรื่อง     1 1 

  

 

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง     17 17 

  

 

  

9 

(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 0 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

หมำยเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่

สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ดังต่อไปนี้ 
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีแนวทาง ขั้นตอน แผนงานด้านการบริการวิชาการโดยระบุไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (5.1-1-1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2552 - 2555  (5.1-1-2) และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 (5.1-1-3)  ทั้งนี้คณะฯ ยังได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการทางวิชาการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องเป็นไปตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (5.1-1-4)  ซึ่งในรอบปี
การศึกษา 2555  คณะฯ มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2555 ทั้งหมดจ านวน 17 
โครงการ (รวมงบประมาณ 16,572,490 บาท)  (5.1-1-5) แบ่งเป็นโครงการบริการทางวิชาการประเภทงบประมาณ
แผ่นดินภายใต้โครงการเกษตรยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจ านวน 6 โครงการ (งบประมาณ 630,000 บาท)  
โครงการบริการวิชาการ (พัฒนาวิชาการ) ที่ได้รับงบสนับสนุนจากส านักพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จ านวน  4 โครงการ (งบประมาณ 13,582,490 บาท)  จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี 
จ านวน 6 โครงการ (งบประมาณ 2,360,000 บาท) และจากกรมส่งเสริมการส่งออก จ านวน 1 โครงการ 
(งบประมาณ 2,890,000 บาท)   ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          130 

จนด าเนินงานแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบต้องจัดท าสรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงเสนอต่อคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (5.1-1-6) 

2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
และก าหนดให้นิสิตน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  อาทิ สาขาวิชาการบัญชี  
ได้น าโครงการบริการวิชาการมาเป็นกรณีศึกษาในรายวิชา 01-130497 สัมมนา (5.1-2-1)  เพ่ือให้นิสิตได้ร่วม
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชี ของโครงการบริการวิชาการ  โดยน าเอาโครงการบริการวิชาการ 2 
เรื่อง ประกอบด้วย  “ต้นกล้าบัญชีครัวเรือนชวนเยาวชน รู้จดเมื่อรับจ่าย”  และเรื่อง “แนะน าการท าบัญชีแก่
เกษตรกร”  มาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งถือได้เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา นอกจากสาขาวิชาการ
บัญชี  สาขาวิชาการจัดการยังได้มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยน าเอาแบบฟอร์ม
และตัวอย่างแผนธุรกิจที่ได้จากการบริการวิชาการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พ้ืนที่จังหวั ดบึงกาฬ ปี 
2555 ที่ได้ด าเนินการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี โดยทางอาจารย์ผู้สอนได้น าตัวอย่าง
แผนธุรกิจและแบบฟอร์มการเขียนแผนธุรกิจที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ (5.1-2-2) มาถ่ายทอดให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน ในรายวิชา 01-132412  การจัดการธุรกิจ
ขนาดย่อม (5.1-2-3) ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งให้นิสิตจัดท าเป็นรายงานเพ่ือประเมินระดับคะแนนด้วย  

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัยอย่าง
เป็นระบบ และได้น าความรู้  ประสบการณ์ จากการบริการวิชาการกลับมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย ดังตัวอย่าง โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 ทางคณะ
กรรมด าเนินงานโครงการฯ ได้มีการวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
การประเมินผลโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดผลความส าเร็จหลังจากที่ได้ด าเนินโครงการฯ เสร็จสิ้น ภายใต้
งานวิจัยในหัวข้อ “การติดตามและประเมินผลส าเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พ้ืนที่
จังหวัดบึงกาฬ ปี 2555” (5.1-3-1)   

4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการประเมินโครงการและรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 ทางอาจารย์ผู้สอนได้น าตัวอย่างและแบบฟอร์ม
การเขียนแผนธุรกิจมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 01-132412  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2555 และส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ที่ได้ส่งเข้าประกวดในโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปี 2555 (5.1-
4-1) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับคะแนน ผลการแข่งขันมีนิสิตจากคณะสามารถเข้าถึงรอบ 10 ทีม
สุดท้ายได้ 2 ทีมประกอบด้วยทีม และคว้ารางวัลบูธดีเด่นอันดับสอง (ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท) (5.1-4-2) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ผลการด าเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้น าผลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ที่ได้ในการ
จัดท าโครงการบริการวิชาการ มาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย  โดย
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 01-132412  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งคาดว่าจะน าเอาข้อเสนอ
น ามาปรับใช้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2556  ส าหรับการบูรณาการกับการวิจัย หลังจากที่ทางคณะได้ให้บริการ
วิชาการภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 ทางคณะกรรมการได้หารือใน
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การจัดท าแผนงานวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ นอกเหนือจากโครงการวิจัย “การติดตามและ
ประเมินผลส าเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 ” โดยเลือกลง
พ้ืนที่อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬเป็นพื้นที่ท่ีลงท าวิจัย เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอบึงโขงหลงมีศักยภาพในการพัฒนา
ให้เป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งสามารถงานสร้างธุรกิจและเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน (5.1-5-
1) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากงานบริการวิชาการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

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

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 

5.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2552 - 2555   

5.1-1-3 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 

5.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการทางวิชาการ 

5.1-1-5 สรุปโครงการบริการทางวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2555 ทั้งหมดจ านวน 17 โครงการ 

5.1-1-6 สรุปโครงการบริการวิชาการ  

5.1-2-1 โครงการบริการวิชาการเรื่อง “แนะน าการท าบัญชีแก่เกษตรกร” 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.1-2-2 โครงการบริการวิชาการ  “ต้นกล้าบัญชีครัวเรือนชวนเยาวชน รู้จดเมื่อรับจ่าย”  

5.1-2-3 ประมวลการสอนรายวิชา 01-132412  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

5.1-3-1 งานวิจัยในหัวข้อ “การติดตามและประเมินผลส าเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่ พื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 

5.1-4-1 โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปี 2555 

5.1-5-1 โครงการวิจัย “การติดตามและประเมินผลส าเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่ พื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 ” 
 
 

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 
ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่

สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ดังต่อไปนี้ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบ

ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ทางคณะฯได้มี
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การส ารวจความต้องการของชุมชน โดยเข้าร่วมประชุมและน าเสนอแนวทางการด าเนินงานกับทางศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี (5.2-1-1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้ โครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ซึ่งเป็นผลให้ทางคณะฯ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในหน่วยร่วมด าเนินการโครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2555  

2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดย
ด าเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ซึ่งมีการเรียนเชิญ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ (5.2-2-1) 
พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ (5.2-2-2)  สรรพกรจังหวัดบึงกาฬ (5.2-2-3) ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สาขาหนองคาย (5.2-2-4) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่ง เป็นการเตรียมพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการในเขตพื นที่จังหวัดบึงกาฬ ทั งความรู้ในการประกอบการ การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาแนวคิด
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าสูง การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และใช้ธรรมภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะการประกอบการ การให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือลดทอนปัญหาในช่วงการก่อตั ง
กิจการ 
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ในปี 2555 ได้มีการประเมินผลประโยชน์
และผลกระทบต่อธุรกิจและสังคม โดยมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถขยาย
กิจการหรือลงทุนเพิ่มเติม (5.2-3-1) 
 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการน าผลการประเมินการบริการวิชาการไปพัฒนาระบบและ
กลไกในการให้บริการวิชาการ ดังได้กล่าวมาแล้วในข้อที่ 3. และน าผลที่ได้เสนอในประชุมเพ่ือใช้เป็นตัวก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาผู้ประกอบการ (5.2-3-1) และมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายร่วมกันเป็นคลัสเตอร์การค้าชายแดนริมแม่น้ า
โขง โดยในปี 2556 คณะฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดูแล 3 พ้ืนที่ จาก 5 พ้ืนที่ ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ พ้ืนที่
จังหวัดนครพนม และพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย จากเดิมปี 2555 ได้เพียงพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ (5.2-4-1) 
 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทุกรายสามารถจัดท าแผนธุรกิจหรือการลงทุน
ให้กับกิจการของตัวเองได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยทางผู้จัดได้จับท าเป็นสรุปเล่มเผื่อให้บุคลากร
ภายในคณะฯ และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ (5.2-5-1)  

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 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          134 

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 5.00  5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   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 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.2-1-1 เอกสารเข้าร่วมประชุมและน าเสนอแนวทางการด าเนินงานกับทางศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี 

5.2-2-1 บันทึกเรียนเชิญหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ 

5.2-2-2 บันทึกเรียนเชิญพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 

5.2-2-3 บันทึกเรียนเชิญสรรพากรจังหวัดบึงกาฬ 

5.2-2-4 บันทึกเรียนเชิญธนาคาร SMEs bank จังหวัดบึงกาฬ 

5.2-3-1 รายงานสรุปการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบต่อธุรกิจและสังคม โดยมีการ

ติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถขยายกิจการหรือ

ลงทุนเพิ่มเติม 

5.2-4-1 บันทึกแจ้งผลการคัดเลือก 

5.2-5-1 สรุปเล่ม การเขียนแผนการลงทุน 
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 75 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 

1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการ

สอน 

2 2 3 

2 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการวิจัย 1 1 1 

3 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งในส่วนของ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

2 0 1 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 14 4 17 

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

35.71 75 29.41 

6 คะแนนทีไ่ด ้ 5
30

35.71
  

=5.00 

5
30
75
  

=5.00 

5
30

29.41
  

=4.90 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้

ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 5 35.71 3 75.00 5 29.41 5.00  5.00  4.90  ร้อยละ 

75 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 75 

14 4 17 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้

ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 5 35.71 3 75.00 3 17.65 5.00  5.00  2.94 ร้อยละ 

75 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 75 

14 4 17 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

8-1 โครงการบริการวิชาการเรื่อง “แนะน าการท าบัญชีแก่เกษตรกร” 

8-2 โครงการบริการวิชาการ  “ต้นกล้าบัญชีครัวเรือนชวนเยาวชน รู้จดเมื่อรับจ่าย”  

8-3 ประมวลการสอนรายวิชา 01-132412  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

8-4 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 

8-5 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ปี 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 โดยคงอัต

ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการวางแผนด าเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งต่องานบริการวิชาการท่ีคณะฯ ได้บริการแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอก ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะฯ ได้มีการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ การเขียนของบบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรเพ่ือการ
พัฒนาของแต่ละสาขาวิชา หรือฝ่ายบริการวิชาการเอง จักต้องมีการส ารวจหรือมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ ในรอบปี
ที่ผ่าน ทางคณะฯ ได้มีการวางแผนการการติดตามและประเมินผลส าเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้ าง
ผู้ประกอบการใหม่ พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 (Plan) เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ของโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ NEC นอกเหนือจากการประเมินผลตามตัวชี้วัดของโครงการ โดยมีฝ่ายบริการวิชาการที่เป็นผู้รับผิดชอบลง
พ้ืนที่ติดตามในช่วงเดือน สิงหาคม 2555 (Do) และได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ของวิทยากร และของคณะท างาน พบว่าควรมีการด าเนินการสร้างเครือข่ายกันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเองใน
จังหวัดใกล้เคียง (Check)  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ รวมกันเป็นเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ พัฒนาให้มี
ความเข้มแข็ง และร่วมสร้างเป็นเครือข่ายคลัสเตอร์การค้าชายแดนริมแม่น้ าโขง  ซึ่งแนวทางที่ได้เสนอได้รับความ
เห็นชอบจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดังนั้นจึงมีมติให้ทางคณะฯ ด าเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ 3 พ้ืนที่ (9-1) มากกว่าปีก่อน 2 พ้ืนที่ โดยได้เริ่มด าเนินการที่จังหวัดบึงกาฬ ช่วงเดือน มีนาคม 2556 เป็นพ้ืนที่
แรก (Act)  
  2. ทางคณะฯ ได้มีการวางแผนด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยในรอบปีที่ผ่านมาแผนงานของ
ฝ่ายบริการวิชาการ มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรเพ่ือการพัฒนา 6 โครงการ 
และงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 11 โครงการ โดยทางคณะฯ สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ 
ดังนี้ ส าหรับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรเพ่ือการพัฒนา 6 โครงการสามารถด าเนินการแล้วและบรรลุ
เป้าหมายตามเป้าประสงค์ของแผนงาน และเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้  คิดเป็น 100 % ส่วน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 11 โครงการ พบว่า อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามข้อตกลงสัญญาจ้างจาก
หน่วยงานภายนอก แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายบริการวิชาการที่รับผิดชอบโครงการ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายตาม
เป้าประสงค์ของแผนงาน และเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้ทั้ง 11 โครงการ เนื่องจากจะมีการซ่อม
หรือท าใหม่เมื่อเป้าประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ (9-2)  
  3. ทางคณะฯ ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ได้มีการจัดตั้ง
คณะท างานเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือจะช่วยเหลือสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยกัน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่ม ตามแต่แผนงานที่ทางกลุ่มจะก าหนดไว้ โดยมีการตั้งเป็น สมาชิก NEC บึงกาฬ รุ่น 1 ใน Facebook เพ่ือใช้
เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาต่างๆ ตลอดจนการรวมท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือ
แชร์ขอ้มูลข่าวสาร  (9-3-1) 
 4. ผลการจัดตั้ง NEC บึงกาฬ รุ่น 1 ใน Facebook พบว่ามีการแลกเปลี่ยนข่าวสารของผู้ประกอบการ มี
การช่วยเหลือ การฝากขายสินค้า การฝากประชาสัมพันธ์ร้านค้า เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงานในลักษณะนี้จะเป็นกลไก
ที่ส าคัญต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้ (9-4-1) 
 5. ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ NEC บึงกาฬ รุ่น 1 ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ NEC พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ  ภายใต้การด าเนินงานของคณะฯ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่
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สังคม หรือชุมชน เนื่องจาก ผลสัมฤทธิ์โครงการฯ มีการก่อตั้งกิจการใหม่  มีการขยายกิจการ  ซึ่งก่อให้เกิดการจ้าง
งาน การลงทุน ท าให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และองค์การภายในจังบึงกาฬให้มีความ
เข็มแข็งและยั่งยืน ท าให้ทางคณะฯ ได้รับความไว้วางใจจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ในการที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วนในการพัฒนาผู้ประกอบการพ้ืนที่บึงกาฬ ต่อเนื่องจากปี 2554 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อม
รับมือการเปิด AEC ในปี 2558 (9-5-1) 

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 5.00  5.00  5.00  5 ข้อ บรรลุ ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  5.00  5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9-1-1 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 

9-2-1 สรุปโครงการบริการวิชาการ 17 โครงการ 

9-3-1 การจัดตั้งคณะท างานเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือจะช่วยเหลือสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

NEC บึงกาฬ รุ่น 1 ใน Face book 

9-4-1 ผลการจัดตั้ง NEC บึงกาฬ รุ่น 1 ใน Face book 

9-5-1 บันทึกแจ้งผลพิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาโครงการ NEC บึงกาฬ หนองคาย นครพนม 

ปีงบประมาณ 2556 

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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องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  
 ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะในระหว่างรอบปีการศึกษา 2554 – 2555 
แสดงให้เห็นว่าคณะมีการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนิสิต ร่วมถึงการมีส่วนรวมของบุคลากรในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากผลการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้ที่มีผลคะแนนในระดับดีมาก ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ ในรอบปีการศึกษา 2555 พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมำก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที ่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             5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 6 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 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 
 ในรอบปีการศึกษา 2555  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัว
บ่งชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้วางระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
เริ่มจากการก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ในแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี (2552-2555) (6.1-1-1)  ซึ่งก าหนด
กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  การ
ส่งเสริมอนุรักษ์  สืบสานศิลปวัฒนธรรม และได้ก าหนดเป็นแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  1  แผนงาน
ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 (6.1-1-2) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (6.1-1-3) เป็นหน่วย
ก ากับดูแลและรับผิดชอบให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. การบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  และกิจกรรมนิสิต ใน
รอบปีการศึกษา 2555  คณะมีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น  10  โครงการ แยกออกเป็น 2  
ประเภท ดังนี้ 
  2.1  การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  คณะได้ก าหนดให้
สาขาวิชาสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาและสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  ก าหนดรายวิชาที่มีการบูร
ณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวม  3  รายวิชา ประกอบด้วย  วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  วิชา
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ไทยศึกษา  และวิชามัคคุเทศก์ (6.1-2-1)  รวม 5  โครงการ (6.1-2-2) ซึ่งคณะได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  103,000  บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)  ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

 
  2.2  การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต  คณะได้สนับสนุนงบประมาณ

ในการด าเนินโครงการกิจกรรมนิสิตที่บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยเน้นการท านุบ ารุง
ศาสนาตามกลยุทธ์ของแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2555  คณะมีผลการด าเนิน
โครงการรวมจ านวนทั้งสิ้น  5  โครงการ (6.1-2-3) ใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  46,000  บาท  ดังรายละเอียดตาม
ตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อผู้เสนอ
โครงการ 

ผู้เข้า 
ร่วม 

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท) 

วันเร่ิม
กิจกรรม/
โครงการ 

วันสิ้นสุด
กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการ
ประเมิน 

ความหมาย
ผลการ
ประเมิน 

1 โครงการบัญชีใส่ใจธรรมะ 
ปลูกฝังคุณธรรม สืบสาน
ประเพณ ี

อ.กฤตพงศ์  
วัชระนุกุล 

 50                    
-    

25 พ.ย. 55 25 พ.ย. 55 4.02 มาก 

2 โครงการบัญชีท าบุญ ท านุบ ารุง
ศาสนา ต้อนรับน้องใหม่ KU 72 

อ.กฤตพงศ์  
วัชระนุกุล 

365 2,000.00 30 มิ.ย. 55 30 มิ.ย. 55 4.02 มาก 

3 โครงการแสวงบุญสุนทรีย์ในบ้าน
เรา 

อ.กฤตพงศ์  
วัชระนุกุล 

 41 20,000.00 20 ก.ค. 55 22 ก.ค. 55 4.4 มากที่สุด 

4 โครงการรัก รักษ์ถิ่นหนองหาร 
สืบสายต านานเมืองสกลนคร 

อ.ชลธิชา  
พจน์สุนทร 

 77 20,000.00 21 ก.ค. 55 21 ก.ค. 55 4.13 มาก 

5 โครงการมหกรรมท่องเท่ียว
อาเซียน ครั้งที่1  

อ.ชลธิชา  
พจน์สุนทร 

 107 4,000.00 27 ส.ค. 55 31 ส.ค. 55 4.13 มาก 

 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อผู้เสนอ
โครงการ 

ผู้เข้า 
ร่วม 

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท) 

วันเร่ิม
กิจกรรม/
โครงการ 

วันสิ้นสุด
กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการ
ประเมิน 

ความหมายผล
การประเมิน 

1 โครงการศึกษาดูงานทางสังคมและ
วัฒนธรรม วิชาไทยศึกษา ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2555  

อ.กัณฐิกา  
กล่อมสุวรรณ 

60  50,000.00 10 ก.พ. 56 10 ก.พ. 56 4.29 มาก 

2 โครงการปฐมนิเทศและศึกษาดูงาน
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด
สกลนครของนิสิต ชั้นปีที่ 1 

อ.สุวคนธ ์  
สมไพรพิทักษ์ 

 77 3,000.00 21 ก.ค. 55 21 ก.ค. 55 4.13 มาก 

3 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ (วัน
ภาษาไทยที่รัก) 

อ.ชูวงศ์   
กลิ่นเลขา 

 7 20,000.00 30 ก.ค. 55 30 ก.ค. 55    ได้รับรางวัล 

4 โครงการศึกษาดูงานแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย 

อ.พิมพ์อมร  
นิยมค้า 

 37 12,000.00 17 ส.ค. 55 19 ส.ค. 55 4.33 ดีมาก 

5 โครงการศึกษาดูงานทางสังคมและ
วัฒนธรรม วิชาไทยศึกษา ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2555  

อ.กัณฐิกา  
กล่อมสุวรรณ 

 64 18,000.00 26 ส.ค. 55 26 ส.ค. 55 3.93 มาก 
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3. การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการ
ด าเนินการในรอบปีการศึกษา 2555  ดังนี้ 
  3.1  ในรายวิชาภาษไทยเพ่ือการสื่อสาร  อาจารย์ชูวงศ์  กลิ่นเลขา  อาจารย์ประจ าวิชาได้น านิสิต
ที่ได้รับการคัดเลือกจากรายวิชาจ านวน  7  คน เข้าร่วมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ  จัด
โดยความร่วมมือระหว่างจาก 3 สถาบัน  ประกอบด้วย 
  1)  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
  2)  สาขาวิชาภาษา  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  3)  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสกลนคร   
  โดยมีการจัดการประกวดเมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2555  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  
และนิสิตจากรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  รายการ  คือ  ประเภทการกล่าวสุนทรพจน์
ต่อสาธารณชนและประเภทแข่งขันตอบปัญหาวิชาการไตรภาคีอุดมศึกษา (6.1-3-1)   โครงการดังกล่าวได้รับการ
เผยแพร่ผ่านหน้าเวปไซด์ทั้ง 3 สถาบัน  
  3.2  อาจารย์กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ  อาจารย์ประจ าวิชาไทยศึกษา  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้เข้าร่วมคณะวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “100  เอกสารส าคัญเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทย”  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จนกระทั่งผลการวิจัย
น ามาสู่การเขียนเป็นบทความวิจัยในหนังสือเรื่อง “100 เอกสารส าคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย  ล าดับที่ 22 
ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเดือนสิงหาคม 2555  โดยอาจารย์กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ  ได้ร่วมเขียนบทความวิจัยใน
หน้าที่ 83 (6.2-3-2) ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศาสนาในประวัติศาสตร์ไทย  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 

4. จากผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการด าเนินการบรรลุตามแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมี
โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้งสิ้นตลอดปีการศึกษา 2555  จ านวน 5 โครงการ ใน 3 รายวิชา โครงการ
บูรณาการกับกิจกรรมนิสิต จ านวน 5 โครงการ รวม 10 โครงการ (6.1-4-1) ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทุกโครงการโดยจะเห็นว่า ผลการประเมินในแต่ละโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และบาง
โครงการนิสิตได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (ดังรายละเอียดในตารางข้อ 
2.1 และ 2.2)   

5. ผลการประเมินการจัดโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  ก าหนดให้ผู้จัดโครงการพิจารณาผลการประเมินเพ่ือการปรับปรุง
และจัดท าบันทึกข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง (6.1-5-1) แนบกับการขออนุมัติจัดโครงการในครั้งต่อไป  

ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 4.3 วันที่ 
30  พฤษภาคม  2556 (6.1-5-2) มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการบูรณาการงานด้านการท านุ
บ ารุงกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  โดยมีมติให้ทบทวนแผนการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ชัดเจนมากขึ้น  โดยเน้นให้สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์  ภาษาศาสตร์  การจัดการโรงแรมและการ
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ท่องเที่ยว  และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการก าหนดรายวิชาที่บูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  และให้ทุกสาขาวิชา  รวมถึงสโมสรนิสิตคณะ ศว. สามารถจัดโครงการกิจกรรมบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตได้ตามความเหมาะสม 

6. จากผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2.   จะเห็นได้ว่าในรอบปีการศึกษา 2555  คณะมีผลงาน
งานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิ ต  โดยในรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  อาจารย์ชูวงศ์  กลิ่นเลขา  อาจารย์ประจ าวิชาได้คัดเลือกนิสิตในรายวิชาเข้าร่วมการ
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์  การตอบปัญหาทางวิชาการ  และการโต้วาที  ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 
30  กรกฎาคม  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ซึ่งนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทั้ง 3 (6.1-6-1)  
การแข่งขันดังกล่าวมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพร่วมกันเป็นลักษณะไตรภาคี 3 สถาบัน  ประกอบด้วย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  และมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

นอกจากนี้  อาจารย์กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ผู้สอนวิชาไทยศึกษา
และวิชาประวัติศาสตร์ไทย  มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากผลงานวิจัยเรื่อง “100 เอกสารส าคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ไทย”  โดยได้ตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการในหนังสือ “100 เอกสารส าคัญ:  สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทยล าดับที่ 
22”  หน้า 57-82  พิมพ์ครั้งที่ 1  เดือนสิงหาคม 2555 ส านักพิมพ์ศักดิโสภาการพิมพ์  กรุงเทพมหานคร (6.1-6-2) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  5.00  5.00  5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  5.00  5.00 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 หรือ 6 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2556) 
6.1-1-2 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 
6.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
6.1-2-1 ประมวลการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษา  วิชาไทยศึกษา  และวิชามัคคุเทศก์ 
6.1-2-2 1. สรุปโครงการศึกษาดูงานด้านสังคมและวัฒนธรรม ภาคต้น-ปลาย ปี 2555 

2. เอกสารรายงานผลการประกวดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
3. สรุปโครงการศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดสกลนคร 
4. สรุปโครงการศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทย 

6.1-2-3 1. สรุปโครงการบัญชีใส่ใจธรรมะ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานประเพณี 
2. สรุปโครงการบัญชีท าบุญ ท านุบ ารุงศาสนา ต้อนรับน้องใหม่ KU 72 
3. สรุปโครงการแสวงบุญสุนทรีย์ในบ้านเรา 
4. สรุปโครงการรัก รักษ์ถิ่นหนองหาร สืบสายต านานเมืองสกลนคร 
5. สรุปโครงการมหกรรมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 1 

6.1-3-1 เอกสารรายงานผลการแข่งขันการประกวดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
6.1-3-2 หนังสือ 100 เอกสารส าคัญ:  สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย 
6.1-4-1 1. สรุปโครงการศึกษาดูงานด้านสังคมและวัฒนธรรม ภาคต้น-ปลาย ปี 2555 

2. เอกสารรายงานผลการประกวดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
3. สรุปโครงการศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดสกลนคร 
4. สรุปโครงการศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทย 
5. สรุปโครงการบัญชีใส่ใจธรรมะ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานประเพณี 
6. สรุปโครงการบัญชีท าบุญ ท านุบ ารุงศาสนา ต้อนรับน้องใหม่ KU 72 
7. สรุปโครงการแสวงบุญสุนทรีย์ในบ้านเรา 
8. สรุปโครงการรัก รักษ์ถิ่นหนองหาร สืบสายต านานเมืองสกลนคร 
9. สรุปโครงการมหกรรมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 1 

6.1-5-1 ตัวอย่างบันทึกข้อความการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงานที่ผ่านมา 
(PDCA)  

6.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ศว. ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 4.3 วันที่ 30 
พฤษภาคม 2556 

6.1-6-1 เอกสารรายงานผลการประกวดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
6.1-6-2 หนังสือ 100 เอกสารส าคัญ:  สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย 
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ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ให้ความส าคัญต่อพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง  ด้วยการจัดระบบและกลไกส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเกิดคุณภาพและสร้างคุณค่าของ
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยเน้นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทย และบ ารุงศาสนา 
ด้วยกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  และ
ในรอบปี 2555  คณะมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 10 (สมศ.) ดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต (10-1-1) ก ากับดูแลและรับผิดชอบพันธกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม  และจัดระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนโดยมีการจัดท าแผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับแผนกลยุทธ์ซึ่งคณะก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) (10-1-2) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้เชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2555 (10-1-3) ในแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และสอดแทรกกิจกรรมการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนไว้ในแผนงานพัฒนานิสิต  โดยมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 10 โครงการ 
ใช้งบประมาณเป็นเงิน 149,000 บาท (อ้างถึงรายละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ข้อ 2) จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1.1  โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  จ านวน 5  โครงการ งบประมาณ
สนับสนุนรวมเป็นเงิน 103, 000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) โดยก าหนดการบูรณาการไว้ในรายวิชารวม 3 
รายวิชา  ประกอบด้วย วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  วิชาไทยศึกษา  และวิชามัคคุเทศก์  โดยทั้ง 3 รายวิชาได้
ก าหนดกิจกรรมบูรณาการในประมวลการสอนของทุกรายวิชา (10-1-4) 
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  1.2  โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต  จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ
สนับสนุนรวมเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (อ้างถึงรายละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ข้อ 2) 

การประเมินความส าเร็จของการบูรณาการคณะ มีผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ  
ซึ่งจะเห็นว่า  มีจ านวนโครงการมากกว่ารายละเอียดที่ระบุในแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 2555 หน้า 35 และผลการประเมินในแต่ละโครงการฯ (10-1-5) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  และ
บางโครงการนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

จากผลการด าเนินงานและความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตน าข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงหรือแนวทางเสริมเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ศว.  ครั้งที่ 3/2555  วันที่ 30  พฤษภาคม 2556 (10-1-6) โดยที่ประชุมให้ทบทวน
แผนการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนมากขึ้น  โดยเน้นให้สาขาวิชาด้าน
สังคมศาสตร์  ภาษาศาสตร์  การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การ
กีฬา  มีการก าหนดรายวิชาที่บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และให้ทุกสาขาวิชา  รวมถึงสโมสร
นิสิตคณะ ศว. สามารถจัดโครงการกิจกรรมบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตได้ตาม
ความเหมาะสม 

2. ตามที่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555)  ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 เรื่องการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยก าหนดกลยุทธ์ไว้จ านวน 1 กลยุทธ์ คือ จัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศาสนาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  การส่งเสริมอนุรักษ์  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และได้ก าหนดเป็นแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนงานพัฒนานิสิต  แผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555  ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานมากกว่า
ร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (10-2-1) 

โครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน   

ล า 
ดับท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อผู้เสนอ
โครงการ 

ผู้เข้า 
ร่วม 

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท) 

วันเริ่ม
กิจกรรม/
โครงการ 

วันสิ้นสุด
กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการ
ประเมิน 

ความหมาย
ผลการ
ประเมิน 

1 โครงการศึกษาดูงานทางสังคม
และวัฒนธรรม วิชาไทยศึกษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555  

อ.กัณฐิกา  
กล่อมสุวรรณ 

60  50,000.00 10 ก.พ. 
56 

10 ก.พ. 
56 

4.29 มาก 

2 โครงการปฐมนิเทศและศึกษาดู
งานแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของ
จังหวัดสกลนครของนิสิต ชั้นปีท่ี 1 

อ.สุวคนธ์   
สมไพรพิทักษ์ 

 77 3,000.00 21 ก.ค. 55 21 ก.ค. 55 4.13 มาก 

3 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
(วันภาษาไทยท่ีรัก) 

อ.ชูวงศ์   
กลิ่นเลขา 

 7 20,000.00 30 ก.ค. 55 30 ก.ค. 55    ได้รับ
รางวัล 

4 โครงการศึกษาดูงานแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของประเทศไทย 

อ.พิมพ์อมร  
นิยมค้า 

 37 12,000.00 17 ส.ค. 55 19 ส.ค. 55 4.33 ดีมาก 
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โครงการกิจกรรมนิสิตที่บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ล า 
ดับท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อผู้เสนอ
โครงการ 

ผู้เข้า 
ร่วม 

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท) 

วันเริ่ม
กิจกรรม/
โครงการ 

วันสิ้นสุด
กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการ
ประเมิน 

ความหมาย
ผลการ
ประเมิน 

1 โครงการบัญชีใส่ใจธรรมะ ปลูกฝัง
คุณธรรม สืบสานประเพณี 

อ.กฤตพงศ์  
วัชระนุกุล 

 50                    
-    

25 พ.ย. 55 25 พ.ย. 55 4.02 มาก 

2 โครงการบัญชีท าบุญ ท านุบ ารุง
ศาสนา ต้อนรับน้องใหม่ KU 72 

อ.กฤตพงศ์  
วัชระนุกุล 

365 2,000.00 30 มิ.ย. 55 30 มิ.ย. 55 4.02 มาก 

3 โครงการแสวงบุญสุนทรีย์ในบ้าน
เรา 

อ.กฤตพงศ์  
วัชระนุกุล 

 41 20,000.00 20 ก.ค. 55 22 ก.ค. 55 4.4 มากที่สุด 

4 โครงการรัก รักษ์ถิ่นหนองหาร 
สืบสายต านานเมืองสกลนคร 

อ.ชลธิชา  
พจน์สุนทร 

 77 20,000.00 21 ก.ค. 55 21 ก.ค. 55 4.13 มาก 

5 โครงการมหกรรมท่องเท่ียว
อาเซียน ครั้งท่ี1  

อ.ชลธิชา  
พจน์สุนทร 

 107 4,000.00 27 ส.ค. 55 31 ส.ค. 55 4.13 มาก 

 
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง

สม่ าเสมอต่อเนื่อง โดยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก ระหว่างปี 2554 และ 2555  (10-3-1)  จะเห็นว่า  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของแผนงาน
และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน)  โดยในรอบปี 2554  คณะมีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น  15 โครงการ และปี 2555 มีการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  10 โครงการ และมีวิวัฒนาการ
โดยเน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตอย่างชัดเจนและต่อเนื่องมากขึ้น  

4. จากผลการด าเนินงานตามที่ได้แสดงไว้ในตัวบ่งชี้ (สมศ.) ที่ 10 ข้อ 2 ดังรายละเอียดข้างต้นนี้  สามารถ
อธิบายผลที่ได้รับจากาการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายในและภายนอกได้ ดังนี้ 

  4.1  ผลการด าเนินงานจากการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตโดยตรงจากการปฏิบัติงานที่ส่งผลการเรียนรู้ ในโครงการ/กิจกรรมที่นิสิต
เข้าร่วมในทุกโครงการ (10-4-1) ผลการเรียนรู้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเกิดจิตส านึกที่ดีต่อการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจให้ใช้ชีวิตอย่างมีธรรมะ 

  4.2  ผลการด าเนินงานจากการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนที่ได้รับจากผลการด าเนินงานของคณะ  เช่น  อาจารย์ประจ าวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  น านิสิตเข้าร่วมประกวดตอบปัญหาทางวิชาการ  การโต้วาที  การกล่าวค าสุนทรพจน์ใน
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ  และได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 รายการ (10-4-2) เป็นต้น  สาธารณชนที่เข้าร่วมรับฟัง

5 โครงการศึกษาดูงานทางสังคม
และวัฒนธรรม วิชาไทยศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555  

อ.กัณฐิกา  
กล่อมสุวรรณ 

 64 18,000.00 26 ส.ค. 55 26 ส.ค. 55 3.93 มาก 
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การแข่งขันดังกล่าว  จะได้รับรู้ลักษณะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง  จากการให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตัดสิน  
รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย  

5. ในรอบปี 2555  คณะมีผลงานงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต  โดยในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  อาจารย์ชูวงศ์  กลิ่นเลขา  อาจารย์ประจ าวิชาได้
คัดเลือกนิสิตในรายวิชาเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์  การตอบปัญหาทางวิชาการ  และการโต้วาที  ใน
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ซึ่งนิสิตได้รับรางวัล
ชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทั้ง 3 (10-5-1)  การแข่งขันดังกล่าวมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพร่วมกันเป็นลักษณะ
ไตรภาคี 3 สถาบัน  ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  และมหาวิทยาลัย
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

นอกจากนี้  อาจารย์กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ผู้สอนวิชาไทยศึกษา
และวิชาประวัติศาสตร์ไทย  มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากผลงานวิจัยเรื่อง “100 เอกสารส าคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ไทย”  โดยได้ตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการในหนังสือ “100 เอกสารส าคัญ:  สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทยล าดับที่ 
22”  หน้า 57-82  พิมพ์ครั้งที่ 1  เดือนสิงหาคม 2555 ส านักพิมพ์ศักดิโสภาการพิมพ์  กรุงเทพมหานคร (10-5-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00  5.00  5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00  5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

10-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
10-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
10-1-3 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 
10-1-4 ประมวลการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษา  วิชาไทยศึกษา  และวิชามัคคุเทศก์ 
10-1-5 1. สรุปโครงการศึกษาดูงานด้านสังคมและวัฒนธรรม ภาคต้น-ปลาย ปี 2555 

2. เอกสารรายงานผลการประกวดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
3. สรุปโครงการศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดสกลนคร 
4. สรุปโครงการศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทย 
5. สรุปโครงการบัญชีใส่ใจธรรมะ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานประเพณี 
6. สรุปโครงการบัญชีท าบุญ ท านุบ ารุงศาสนา ต้อนรับน้องใหม่ KU 72 
7. สรุปโครงการแสวงบุญสุนทรีย์ในบ้านเรา 
8. สรุปโครงการรัก รักษ์ถิ่นหนองหาร สืบสายต านานเมืองสกลนคร 
9. สรุปโครงการมหกรรมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 1 

10-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ศว. ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 4.3 วันที่ 30 
พฤษภาคม 2556 

10-2-1 1. สรุปโครงการศึกษาดูงานด้านสังคมและวัฒนธรรม ภาคต้น-ปลาย ปี 2555 
2. เอกสารรายงานผลการประกวดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
3. สรุปโครงการศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดสกลนคร 
4. สรุปโครงการศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทย 
5. สรุปโครงการบัญชีใส่ใจธรรมะ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานประเพณี 
6. สรุปโครงการบัญชีท าบุญ ท านุบ ารุงศาสนา ต้อนรับน้องใหม่ KU 72 
7. สรุปโครงการแสวงบุญสุนทรีย์ในบ้านเรา 
8. สรุปโครงการรัก รักษ์ถิ่นหนองหาร สืบสายต านานเมืองสกลนคร 
9. สรุปโครงการมหกรรมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 1 

10-3-1 รายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา2554 
10-4-1 แบบสอบถามประเมินผลโครงการทั้งหมด ตาม 10-2-1 
10-4-2 เอกสารรายงานผลการประกวดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
10-5-1 เอกสารรายงานผลการประกวดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
10-5-2 หนังสือ 100 เอกสารส าคัญ:  สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย 
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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  

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีส่วนร่วมในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมที่ดี โดยเฉพาะกิจกรรม

การท านุบ ารุงพุทธศาสนา  ซึ่งในทุก ๆ เดือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  จะมีการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าเดือน (11-1-1) โดยก าหนดให้หน่วยงานระดับคณะวิชา  ส านัก  
สถาบันภายในวิทยาเขต  หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน โดยในรอบปี 2555  คณะเป็นเจ้าภาพ
ด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2555  และธันวาคม 2555  บุคลากรและนิสิตของคณะจะพร้อมใจกันมาร่วมงานบุญ
เป็นประจ าทุกเดือน  และร่วมออกโรงทานในเดือนท่ีมีความส าคัญทางศาสนาด้วย 

นอกจากนี้  ในวันส าคัญตามประเพณีไทย เช่น  วันปีใหม่  วันสงกรานต์ เป็นต้น  คณะมีการจัดงานสังสรรค์
เพ่ืออวยพรปีใหม่และรดน้ าด าหัวตามประเพณี (11-1-2) รวมถึงในการประชุมคณะอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง  จะมีการอวยพรวันเกิด  และกล่าวประกาศเกียรติคุณส าหรับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในที่ประชุมนั้น ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ (11-1-3) 

2. นอกจากทางวิทยาเขตลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  จะมีการจัดสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์เป็นหลักแล้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการดังกล่าวเช่นกัน  โดยในด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่มีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) (11-2-1) ไว้ในบริเวณห้องส านักงานคณบดี  เพ่ือป้องกันการสูญหายของครุภัณฑ์การศึกษา
และทรัพย์สินอื่น ๆ ของคณะฯ 
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มีการจัดบริเวณหรือมุมพักผ่อนเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนิสิต (Edutainment Learning Corner) ที่มีความ
สะอาดเรียบร้อย น่าดู น่าใช้ ด้วยการตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ไว้จ านวน 3 จุดบนชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (11-2-2) 

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีส่วนรวมในการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
สอด ค ล้ อ ง กั บ ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ผ่ า น กิ จ ก ร ร ม วั น พัฒ น า ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  วันที่ 7 มิถุนายน 2555 (11-3-1)  โดย
ผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากร  ตลอดจนนิสิตของคณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  ด้วยการ
ปรับแต่งภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ทั่วบริเวณภายในวิทยาเขต 

4. การจัดพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคณะ  ที่เน้นการท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ความเป็นไทย
นั้น  คณะได้ใช้พื้นที่ส่วนในการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ที่บริเวณ  ลานพระพิรุณทรงนาค (11-4-1) อาคารถิ่นมั่นในพุทธ
ธรรม (11-4-2) อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (11-4-3)  ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (11-4-4) 
อาคารเรียนรวม (11-4-5) อาคารสนามกีฬา (11-4-6) โดยพื้นที่ดังกล่าวใช้ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

a. กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ 
b. กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
c. กิจกรรมการจับพี่สายรหัส 
d. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะ (จตุรมิตร 4+1) 
e. กิจกรรมงานวันลอยกระทง 
f. กิจกรรมประชุมคณาจารย์ 
g. กิจกรรมท าบุญประจ าเดือน 

5. การประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งด าเนินการโดยกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของคณะจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 1,773  คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.88  อยู่ในระดับมาก (11-5-1) และสามารถจ าแนกเป็นระดับความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากร ได้ดังนี้ 

a. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 1,735 คน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  
อยู่ในระดับมาก 

b. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 38 คน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  อยู่

ในระดับมาก 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

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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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

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 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

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 
 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

11-1-1 ภาพกิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าเดือน 
11-1-2 ภาพกิจกรรมงานวันปีใหม่คณะและกิจกรรมรดน้ าด าหัววันสงกรานต์ 
11-1-3 ภาพถ่ายบุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
11-2-1 ภาพถ่ายส านักงานคณบดีบริเวณท่ีติดกล้องวงจรปิด 
11-3-1 ภาพกิจกรรมวันปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11-4-1 ภาพถ่ายนิสิตจัดกิจกรรม ณ ลานพระพิรุณทรงนาค 
11-4-2 ภาพถ่ายนิสิตและบุคลากรจัดกิจกรรม ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม 
11-4-3 ภาพถ่ายนิสิตจัดกิจกรรม ณ ลานพระพิรุณทรงนาค 
11-4-4 ภาพถ่ายกิจกรรม  ณ  อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
11-4-5 ภาพถ่ายกิจกรรม  ณ  ห้องระพี  สาคริก  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11-4-6 ภาพถ่ายกิจกรรม ณ สนามกีฬา 
11-5-1 เอกสารแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่มีต่อการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (กองแผนงาน) 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ ดังนี้  ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมำก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร             4.74 4.74   

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ าคณะ
และผูบ้ริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัตติามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 5.00 5.00 3.70 3.70 3.70 3.70   
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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
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 : หากจะประเมนิผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนยิามศัพทท์ี่ระบไุว ้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ในรอบปีการศึกษา 2555  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
แบ่งได้ดังนี้  
  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ภายใต้การบริหารงานของคณบดี (ดร.วัชรพงศ์  อินทรวงศ์) ซึ่งได้
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ จากมหาวิทยาลัย (7.1-1-1) โดยมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่
และปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 27  ตุลาคม 2553 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดผังโครงสร้างการบริหารงานต่อไปนี้ดังภาพ
ต่อไปนี้ 
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  1.2 การชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยก าหนดให้
ส านักงานคณบดีจัดท าปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นรายเดือน (7.1-1-2) เพ่ือประชุมชี้แจงกฎหมาย
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและพิจารณาการด าเนินงานตามพันธกิจหรือแผนงานของคณะให้เกิดประสิทธิผลตาม
แผนที่ก าหนดไว้  
  1.3 คณะมีการก าหนดกรอบเป้าหมายและภารกิจ  หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการ
บริหารคณะ (7.1-1-3) โดยก าหนดกรอบนโยบายและวิสัยทัศน์การบริหารงานคณะ  รวมถึงการมอบหมายภารกิจ
ด้านต่าง ๆ ให้แก่รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาอีกท้ังได้มีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับในการ
แจ้งเวียนและการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 วาระที่ 1.5 ผล
การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ (7.1-1-4) 
  1.4 คณะได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ ด าเนินการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยผลประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับดี (7.1-
1-5) จากผลการประเมินดังกล่าวท าให้คณะกรรมการประจ าคณะได้ทบทวนการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ

ประธาน/ผู้จัดการ/หัวหน้า  โครงการ/ศูนย ์หัวหน้าส านักงานคณบดี 

คณบดี 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ประธานโครงการบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

ผู้ช่วยคณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 
โรงแรมและท่องเท่ียว 

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรและการเงิน 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษา 

หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
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คณะกรรมการ  โดยมีการสรุปแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
3/2556  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556  (7.1-1-6)  
 2. ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี  โดยได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (7.1-2-1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (7.1-2-2) และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2555 (7.1-2-3)   
 3. คณะก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากรายงานสรุป
โครงการประจ าเดือน (7.1-3-1) รายงานสรุปทะเบียนกันเงิน (7.1-3-2) รายงานสรุปทะเบียนลูกหนี้ (7.1-3-3)  ผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการทุกเดือน (7.1-3-4)  
 4. ตามโครงสร้างการบริหารงานดังรายละเอียดในข้อ 1.1 และกรอบภาระหน้าที่ในแต่ละส่วนงานจะเห็นว่า 
คณะได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยมีอ านาจตัดสินใจตามความเหมาะสม  เช่น  รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจก าหนดแนวทางการบริหารจัดการภาระกิจด้านวิชาการและพัฒนา
วิชาการ ให้บรรลุเป้าหมายของคณะ ผ่านการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของคณะซึ่งมาจากบุคลากร
ของคณะร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น (7.1-4-1)  นอกจากนี้  คณะมีการจัดประชุมอาจารย์และบุคลากรของคณะ
ประจ าทุกภาคการศึกษา รวมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (7.1-4-2) เพ่ือชี้แจงข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบต่างๆ และ
พิจารณาแนวทางการด าเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะ  ใน
รอบปีการศึกษา 2555 มีการรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละฝ่ายให้อาจารย์และบุคลากรของคณะทราบใน
รายงานการประชุมคณะ   ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 (7.1-4-3) และครั้งที่ 2/2555 วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2555  ( 7.1-4-4) 
 5.คณะมีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรตามกระบวนการจัดการความรู้ (7.1-5-1) ผ่านที่ประชุมคณะที่
บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วม และคณะมีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะศว . (7.1-5-2) เพ่ือให้บุคลากร
ทราบและถือปฏิบัติเพ่ือให้งานตามพันธกิจต่าง ๆ ของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 6. การบริหารงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการทุกท่าน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล  ที่ค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  6.1 การบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิผล (Effectiveness) โดยผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้บรรลุตามเป้าหมายโดยวัดจากผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง
ต่อบัณฑิต สัมฤทธิผลทางการศึกษา (7.1-6-1) และรายงานผลความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการของคณะ (7.1-6-2) เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานระดับคณะวิชาทั้งภายในวิทยาเขตและต่าง
วิทยาเขตประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน  และคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา พบว่า 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง  2 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าหน่วยงานที่คณะ
เทียบเคียง  

  6.2 การบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะเน้นการบริหารงานด้านการใช้
งบประมาณท่ีต้องรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของคณะ โดยให้มีการประชุมจัดสรรงบประมาณ
ของคณะและการทบทวนการใช้งบประมาณของคณะเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  (7.1-6-3) นอกจากนีใ้นรอบปี
การศึกษา 2555 คณะเน้นความมีประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงเทคนิคการสอนและการ
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พัฒนานิสิตเพื่อให้นิสิตจบการศึกษาตรงตามหลักสูตร โดยในรอบปีการศึกษา 2555 คณะมีจ านวนบัณฑิต ทั้งสิ้น 
277  คน  (7.1-6-4)  

  6.3 การบริหารงานโดยยึดหลักการตอบสนอง (Responsiveness) และหลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) ผู้บริหารคณะให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นแก่นิสิต  โดยคณะได้จัด
โครงการคณบดีพบนิสิตทุกชั้นปี (7.1-6-5) เพ่ือส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตรวมถึงปัญหาอุปสรรคทางด้าน
การเรียนและการใช้ชีวิตของนิสิต  รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนแก่นิสิต   การ
เปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556 (7.1-6-6) ที่ตอบสนองความจ าเป็นส าหรับการจบการศึกษาของนิสิตบาง
กลุ่ม ตลอดจนการจัดโครงการคลินิควิชาการเพ่ือเสริมศักยภาพการเรียนรู้นิสิต ศว. (7.1-6-7) และได้มีการเข้าร่วม
ประชุมผู้บริหารพบผู้ปกครองเพ่ือตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของบุตรหลาน พร้อมรับ
ค าแนะน าจากผู้ปกครองมาพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป ในโครงการเสวนาเราจะดูแลลูกหลานให้ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างไร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 (7.1-6-8) 

  ในด้านการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะได้
ผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (7.1-6-9) และปรับปรุงแผนการเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการและการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ในคณะ (7.1-6-10) มีการสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของ
คณาจารย์ในคณะ (7.1-6-11) 

  6.4 การบริหารงานโดยยึดหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ผู้บริหารเน้นการจัดท ารายงานการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานสถานะ
ทางการเงินของคณะ  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน (7.1-6-12) และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในที่ประชุมคณะ (7.1-6-13) โดยบุคลากรสามารถขอตรวจสอบหรือขอค าชี้แจงจากผู้บริหารได้ทั้ งในที่
ประชุมและนอกห้องประชุมในกรณีที่ต้องการทราบรายละเอียดการด าเนินงานหรือการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

  6.5 การบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ด้วยนโยบายการ
บริหารงานของคณบดีมีนโยบายให้กระจายอ านาจการบริหารงานสู่หัวหน้าระดับหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะ  โดยกระจายอ านาจการบริหารงานให้แก่ รองคณบดี (7.1-6-14) ผู้ช่วยคณบดี (7.1-6-15) 
หัวหน้าสาขาวิชา (7.1-6-16)  ได้รับผิดชอบภารกิจที่เก่ียวข้องในทุกต าแหน่งการบริหารของคณะ 

  6.6 การบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลัก
ความมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติและบริหารงาน
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.1-6-17) ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและบุคลากรอย่าง
เท่าเทียมกันและยึดแนวทางการปฏิบัติตามฉันทามติในทุกกรณี เช่น หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี (7.1-6-18) 
หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะประเภทคณาจารย์ประจ า (7.1-6-19) เป็นต้น 
 7. การประเมินผลการบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นไปตามระบบการ
ประเมินผลออนไลน์ส าหรับผู้บริหารหน่วยงานระดับคณบดี (7.1-7-1)  โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการถูก
ก าหนดให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าประเมินได้ระหว่างเดือนกันยายน 2554 และได้มีการสรุปผลการ
ประเมิน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับ ดี (7.1-7-2)   
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00  5.00  5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00  5.00  5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะศว. 
7.1-1-2 ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศว. 
7.1-1-3 เอกสารก าหนดกรอบเป้าหมายและภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการ

บริหารงานคณะ (โครงสร้างการบริหารงาน) 
7.1-1-4 รายงานการประชุมคณะ  ศว.  ครั้งที่ 5/2555 วาระท่ี 1.5 
7.1-1-5 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ 
7.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2551 - 2555) 
7.1-2-2 แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
7.1-2-3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 
7.1-3-1 เอกสารรายงานสรุปโครงการประจ าเดือน 
7.1-3-2 เอกสารรายงานสรุปทะเบียนกันเงิน 
7.1-3-3 เอกสารรายงานสรุปทะเบียนลูกหนี้ 
7.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ (จากแฟ้มรายงานการประชุม) 
7.1-4-1 แฟ้มรวมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆของคณะ ศว. 

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 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          159 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.1-4-2 รายงานการประชุมคณะศว. ปีการศึกษา 2555 
7.1-4-3 รายงานการประชุมคณะศว. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 วาระท่ี 1 
7.1-4-4 รายงานการประชุมคณะศว. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 2 
7.1-5-1 รายงานการประชุมคณะศว. ปีการศึกษา 2555 
7.1-5-2 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะศว. 
7.1-6-1 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา 
7.1-6-2 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนและการให้บริการของคณะ 
7.1-6-3 เอกสารแผนการจัดสรรงบแผนการจัดสรรงบของคณะ ศว. ปี 2555 

การประชุมจัดสรรงบประมาณของคณะ 
7.1-6-4 เอกสารรายงานจ านวนบัณฑิตปี 2555 
7.1-6-5 รายงานสรุปโครงการคณบดีพบนิสิตทุกชั้นปี 
7.1-6-6 เอกสารรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2556 
7.1-6-7 รายงานสรุปโครงการคลินิกวิชาการเพ่ือเสริมศักยภาพการเรียนรู้นิสิต ศว. 
7.1-6-8 โครงการผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2555 
7.1-6-9 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ ศว. 
7.1-6-10 แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการลาศึกษาต่อของคณะ ศว. 
7.1-6-11 สรุปผลการด าเนินการตามแผนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและการศึกษาต่อในระดับปริญญา

เอก 
7.1-6-12 แฟ้มรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
7.1-6-13 แฟ้มรายงานการประชุมคณะ 
7.1-6-14 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี คณะศว. 
7.1-6-15 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยรองคณบดี คณะศว. 
7.1-6-16 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 
7.1-6-17 พรบ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.1-6-18 หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี 
7.1-6-19 หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทอาจารย์ประจ า 
7.1-7-1 หน้าเว็บเพจว่าด้วยระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 
7.1-7-2 การสรุปผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

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. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ในระดับคณะ (7.2-1-
1) เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะ โดยมีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้คณะฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เพ่ือจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปีการศึกษา 2555 (7.2-1-2)  ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
บริหารจัดการ  ซึ่งประกอบด้วย ด้านการวิจัย มีการวบรวมผลงานวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  
ด้านการผลิตบัณฑิต มีการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา  และด้านการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วยการรวบรวมขั้นตอนการปฎิบัติงานคณะ  และจัดท าเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย
ส านักงานคณบดีเป็นผู้ด าเนินการ  
 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดในแผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปีการศึกษา 2555 (7.2-2-1)  ที่จะพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิจัย  ทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
บริหารจัดการอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อที่ 1 โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ทักษะความรู้
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ด้านวิจัย  กลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ทุกคนของคณะ ด้านการผลิตบัณฑิต มุ่งเน้นการพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือประโยชน์ที่นิสิตพึงได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับด้านการบริหารจัดการ เน้นให้บุคลากรสาย
สนับสนุนจัดท าคู่มือขั นตอนการปฎิบัติงานตามภาระงานของตนเอง  ดังปรากฏในแผนดังนี   
 

กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลา สถานะ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขอบเขตการจัดการความรู้ : ด้ำนกำรเรียนกำรสอน   ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
การถอด
ความรู ้

1.1 การประชุมคณะท างานเพื่อ
ก าหนดแนวทางการปฎิบตัิงานการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2555 
- ด้านการวิจัย  
รวบรวมผลงานวิจัย  รวบรวม
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์  
จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ 
- ด้านการผลิตบณัฑิต 
การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ด้านการบริหารจัดการ 
รวบรวมขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
คณะ 

 
 
 

ม.ิย.55-
พ.ค.56 

 
 
 

ด าเนินการ 
 
 
 

ด าเนินการ 
 
 

ด าเนินการ 

 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
 
 

ฝ่ายวิจัย 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 

ฝ่ายบรหิาร 

การ
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
 

2.1 ประชุมคณะ 
2.2 แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ 
2.3 แจกคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
2.4 ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การท างาน 
2.5 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 

ม.ิย.55-
พ.ค.56 

 

ด าเนินการ 
 

- ฝ่ายบรหิาร 

น าไปใช้ 
 

3.1 น าไปใช้พัฒนาและถ่ายทอด 
3.2 น าไปอ้างอิง  

ม.ิย.55-
พ.ค.56 

ก าลังด าเนินการ - ฝ่ายบรหิาร 
 

บ ารุงรักษา 
 

4.1 จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย แยกตาม
หมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการสืบค้น 
4.2 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
4.3 ประชุมสรุปเพื่อปรับปรุงคูม่ือให้
มีประสิทธิภาพ 

ม.ิย.55-
พ.ค.56 

รอด าเนินการ - ฝ่ายวิจัย 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ฝ่ายบรหิาร 

การยกย่อง
ชมเชยและ
การให้รางวัล 

5.1 ให้รางวัลและยกย่องในที่ประชุม
คณะ 
 

ม.ิย.55-
พ.ค.56 

ด าเนินการ - ฝ่ายบรหิาร 

 
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ ด้าน
การวิจัย  มีการประชุมผ่านโครงการพัฒนาบุคลากร “การเขียนบทความทางวิชาการ”คณะฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
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ความสามารถและเปิดโอกาสให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานทางวิชาการสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กรโดยรวมอย่างยิ่ง    รวบรวมผลงานวิจัย โดยได้เชิญอาจารย์
ที่มีประสบการณ์ด้านการขอผลงานวิชการ มาแนะน าการเขียนบทความวิชาการหรือท าผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิม์  
(7.2-3-1)  ด้านการผลิตบัณฑิต มีการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และมีการ
ประชุมคณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ (7.2-3-2)  อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
จรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา  และขั้นตอนการยื่นค าร้องต่าง ๆ ของนิสิต อีกทั้งได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
โดยผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ในการให้ค าแนะน านิสิตที่ปรึกษา และก าหนดให้พัฒนาปรับปรุงคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีเครื่องมือส าหรับให้ค าปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (7.2-3-3)  ด้าน
การบริหารจัดการ คณะได้สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานได้มีการจัดโครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความเข้าใจและแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ล าดับขั้นตอนของแต่ละงาน ซึ่งเป็นการเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในองค์กรด้วย  
และได้มีการจัดการประชุม KM เพ่ือการปฏิบัติงานที่ดี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ( 7.2-3-4) 
 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  โดย
ด้านการวิจัยมีการรวบรวมเอกสารด้านงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  ออกมาเป็นหลักฐาน  และได้สรุปผลการด าเนิน
โครงการ “การเขียนบทความวิชาการ”  (7.2-4-1) ด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีการ
จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและมีการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่
ปรึกษา (๗.2-๔-๒) ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงานออกมาเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงการท างาน (7.2-4-3)  และได้น าข้อมูลไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ เพ่ือให้บุคลากรที่สนใจ
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ (7.2-4-4)   และได้มีการประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) ในการประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2555 (7.2-4-5) 
 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 
2544 ด้านการบริหารงาน การจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) 
ที่จัดเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) (7.3-5-1)  และสามารถท าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
ได้ ทั้งนี้ ได้จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ  เพ่ือแจกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการให้
ค าปรึกษานิสิตในแต่ละปีการศึกษา (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 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ 
7.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ 
7.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา  2555 
7.2-3-1 โครงการพัฒนาบุคลากร “การเขียนบทความทางวิชาการ” 

7.2-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ศว. 

7.2-3-3 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)  

7.2-3-4 การประชุม KM เพ่ือการปฏิบัติงานที่ดีครั้งที่ 1/2555 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555        

7.2-4-1 สรุปผลการด าเนินโครงการ “การเขียนบทความวิชาการ” 

7.2-4-2 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
7.2-4-3 คู่มือปฏิบัติงานส านักงานคณบดี 

7.2-4-4 เว็บไซต์คณะศว. 

7.2-4-5 การประชุม KM เพ่ือการปฏิบัติงานที่ดีครั้งที่ 2/2555 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 

7.2-5-1 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) 
7.2-5-2 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ  ซึ่งวิทยา
เขตฯ ใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศเดียวกัน โดยมีส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานดูแลและรับผิดชอบ และได้มี
ตัวแทนของแต่ละคณะ/ส านัก ร่วมจัดท าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (7.3-1-1) และวิทยาเขต ฯ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ซึ่งจะท าหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และแนวทางในการจัดท าระบบสารสนเทศ (MIS) ของ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (7.3-1-2) และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการ
จัดท าแผนระบบสารสนเทศ (7.3-1-3)   และได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะ  (7.3-1-4)   
 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของคณะเอง รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศที่จัดท าขึ้นเป็นส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  ซึ่งครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การบริหารจัดการและการเงิน น าไปสู่การด าเนินงานประกันคุณภาพได้ดังนี้  
  2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้มีการใช้ระบบการลงทะเบียนนิสิต  (7.3-2-1) ระบบบริการ
กรอกเกรดออนไลน์ (7.3-2-2) ร่วมกับส านักวิทยบริการซึ่งเป็นนโยบายรวมบริการประสานภารกิจที่มีประสิทธิภาพ 
และใช้ระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (7.3-2-3) เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์กับนิสิต  
  2.2 ด้านการบริหารจัดการได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเว็ปไซด์คณะ (7.3-2-4) เพ่ือ
การสนับสนุนงานบริหารส านักงานคณบดี ซึ่งมีการก าหนดระบบกลไกและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  เช่น 
ขั้นตอนการเสนอโครงการ ขั้นตอนการเบิกจ่าย เป็นต้น อีกท้ังมีแบบฟอร์มตัวอย่างของในแต่ละขั้นตอน 
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  2.3 ด้านการสื่อสารภายในองค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมและ
อีเมลล์  (7.3-2-5) ระบบนี้เป็นระบบที่จัดท าขึ้นโดยไม่ได้มีการใช้งบประมาณเนื่องจากเป็นบริการที่สามารถสมัคร
ใช้ได้แบบไม่เสียเงิน แต่อาศัยหลักการของการส่งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่างๆ ให้แก่บุคลากรของคณะได้อย่างทั่วถึง
มากที่สุด มีการจัดท าแบบประเมินเพ่ือสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือน าความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบฐานข้อมูลกิจกรรมของคณะที่เว็ปไซต์
คณะ (7.3-2-6) ซึ่งเป็นระบบที่จัดเก็บรายละเอียดต่างๆ ของคณะในรูปแบบฐานข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์
เสียงและเอกสารต่างๆ 
    2.4 ด้านการเงินและงบประมาณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ใช้ข้อมูลที่มีการ
รายงานจากส านักงานวิทยาเขตตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งในส่วนการด าเนินงานของคณะได้มีการ
จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ โดยได้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารคณะซึ่งมีการรายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็น
ประจ าทุกเดือน (7.3-2-7) มีข้อมูลดังต่อไปนี้  1.สรุปขออนุมัติเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะฯ 2.ทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการ 3.ทะเบียนลูกหนี้  4.สรุปกันเงินประจ าปีงบประมาณ 2555  และ 5.สรุปโครงการคณะ  
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ โดยวิทยา
เขต ฯ ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (ระบบ MIS) โดยส านัก
วิทยาบริการ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศนิสิต (7.3-3-1) และมีการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศบุคลากร (7.3-3-2) ในส่วนของคณะมีการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ Social Networking Facebook “Famcscku ”(7.3-3-3)  
 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ โดยวิทยา
เขตฯ ได้มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมาพัฒนาจากข้อมูลในข้อที่ 3 ซึ่งได้น ามาปรับปรุง
ระบบเพ่ือด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาเขต และได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลลน าข้อมูล
มาปรับปรุงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและขอเสนออนุมัติปรับแผนต่อผู้บริหารวิทยาเขต (7.3-4-1) ในส่วนของ
คณะ ได้มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และมีการ
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อไป (7.3-4-2) 
 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ด าเนินการตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งคณะได้
น าระบบฐานข้อมูลที่วิทยาเขตก าหนดขึ้นและมีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ประกอบการบริหารและการ
ตัดสินใจของคณะ ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่วิทยาเขตก าหนด เช่น ระบบสารสนเทศด้านการเรียน
การสอน ระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมนิสิต ระบบสารสนเทศด้านนโยบาย  การเงินและงบประมารณ  ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมูลด้านนิสิต อีกทั้งมีการด าเนินการส่งข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 
(7.3-5-1) อย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพ่ือมาด าเนินการได้อย่างถูกต้อง
และตรงเวลา ทั้งนี้ คณะฯ ยังใช้และส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลรวมของมหาวิทยาลัย  
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เกณฑ์กำรประเมิน 

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 5.00 บรรลุ 5.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.3-1-1 (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2554-2557 

7.3-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

7.3-1-3 แผนระบบสารสนเทศคณะ 
7.3-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะ   
7.3-2-1 ระบบการลงทะเบียนนิสิต   
7.3-2-2 ระบบบริการเกรดออนไลน์ 
7.3-2-3 ระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  
7.3-2-4 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเว็ปไซด์คณะ  
7.3-2-5 การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมและอีเมลล์   
7.3-2-6 เว็ปไซด์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
7.3-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  (อ้างอิงแฟ้มคณะ) 
7.3-3-1 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของนิสิตต่อส านักวิทยบริการ 

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 
7.3-3-2 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรต่อส านักวิทยบริการ 
7.3-3-3 การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ Social Networking Facebook 

“Famcscku ”  
7.3-4-1 การวิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลมาปรับปรุงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและขอเสนออนุมัติปรับ

แผนต่อผู้บริหารวิทยาเขต  
7.3-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
7.3-5-1 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย3ด้านตามบริบท
ของคณะตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  5.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (7.4-1-1)  โดยมี
ภาระหน้าที่ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในคณะ ให้สอดคลองกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน ด าเนินการ
จัดท าแผนและด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและสรุปผลการด าเนินงานหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงและต าแหน่งที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็น
คณะกรรมการ 
 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ
ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทรัพยากร  ด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
นโยบาย  ด้านการปฏิบัติงาน  ตามบริบทของคณะซึ่งได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2555 (7.4-2-1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 (7.4-2-2)  และการประชุมครั้งที่ 
2/2555 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ( 7.4-2-3) 
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2555 (7.4-3-1) ตามแนวปฏิบัติของส านักงานตรวจสอบภายใน มก. โดยเลือก
ท าการลงคะแนนและคัดเลือกประเด็นปัจจัยความเสี่ยงที่เห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบสูงสุดในระดับสูงและ
สูงมาก  
 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผล
การควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2555 และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 (7.4-4.1)  ซึ่ง
ไดจ้ัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน  ดังนี้    
  4.1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์)ตามภารกิจหลัก ด้านการเรียนการสอน 
คือ การเพ่ิมอัตราการส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนในแต่ละหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี  วัตถุประสงค์  
เพ่ือเพ่ิมอัตราการสัมฤทธิผลการส าเร็จการศึกษาร้อยละ 75   
  4.2. ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์) ตามภารกิจหลัก ด้านการวิจัย คือ การ
สร้างผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ   วัตถุประสงค์ เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ  
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  4.3. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เน้นเตรียมพร้อมรองรับความเสี่ยงจากวาตภัยร่วมจัดท า
กับวิทยาเขต  
 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2555  (7.4-5-1 ) และ
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2555 วันศุกร์ที่  21 กันยายน 2555 ( 7.4-5-2) และการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556  (7.4-5-3) 
 6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2555 วันศุกรที่ 21 กันยายน 2555 ( 7.4-6-1)  ไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดยในรอบปีถัดไปนั้นควรจะมีการด าเนินการด้านการวิจัย
เพ่ือความต่อเนื่องในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยหรือการเขียน
บทความวิชาการ  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

 

 

 

 

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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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค าสั่งที่ 018/2555 
7.4-2-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 

2555 
7.4-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที 1/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2555  
7.4-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที 2/2555 วันที่ 21 กันยายน 2555 
7.4-3-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

2555 
7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556  
7.4-5-1 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2555   
7.4-5-2 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2555 วันศุกร์ที่  21 กันยายน 2555  
7.4-5-3 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 

2556   
7.4-6-1 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2555 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555  
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ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.14  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
3.62 4.14 3.70 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 3.62 4.14 3.70 3.62 4.14 3.70 4.14 ไมบ่รรลุ 4.14 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 3.62 4.14 3.70 3.62 4.14 3.70 4.14 ไม่บรรลุ 4.14 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

13-1-1 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีจากคณะกรรมการติดตามผลฯ ปีการศึกษา 
2555 
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องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ ดังนี ้ ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมำก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมำก รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที ่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  7 7 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 และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมำยเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะควร
ประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิด
ผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (8.1-1-1) โดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (8.1-1-2) เพ่ือท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินและวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องการใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ  โดยมีการน าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2551-
2555  (8.1-1-3) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555 (8.1-1-4) และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
2555 (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55) (8.1-1-5) มาประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการประชุมแต่ละ
สาขาวิชาเพ่ือพิจารณาและรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาต่อไป 
และหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้วคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2554 (8.1-1-6)  โดยได้ประเมินความต้องการทรัพยากรและท าแผนการใช้
จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ  อีกท้ังวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้มีนโยบายรวมบริการประสานภารกิจซึ่งเป็นการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ได้มีการจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2555 (8.1-2-1) ซึ่งจัดท าให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ และ
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละรอบปีงบประมาณ  และได้มีการประชุมร่วมกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เพ่ือทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ  และมีการ
ประชุมในระดับสาขาวิชาเพ่ือวางแผนการใช้เงินและมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2554 วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.1  การพิจารณาค า
ของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (8.1-2-2)  เพ่ือเป็นการพิจารณาในระดับคณะและ
น าไปสู่การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2555 (8.1-3-1) ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร  โดยจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 2555  (8.1-3-2) โดยแผนการใช้จ่ายเงินได้แยกงบประมาณในส่วนการพัฒนาคณะ และส่วนที่ใช้ในการ
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พัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ซึ่งให้เป็นไปตามแผนกรอบอัตราก าลัง (8.1-3-3)  และแผนพัฒนาบุคลากร (8.1-3-4) 
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองโดยศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เพ่ิมขึ้น และมีการจัดรายงานผล
การเบิกจ่ายเงินกองทนุคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (8.1-3-5) เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน 
 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบจากส านักงานวิทยา
เขตตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ โดยได้มีการส่งบันทึกรายงานงบจ่ายเงินมาให้คณะตรวจทานรายงาน
ทางการเงิน (8.1-4-1)  และแจ้งข้อมูลกลับไปยังส านักงานวิทยาเขต  และจะมีการสรุปโดยส านักงานวิทยาเขตเพ่ือ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ รายงานสถานทางการเงิน (8.1-4-2)  เป็นประจ าทุกเดือนท า
ให้คณะทราบสถานะทางการเงินของคณะ  
 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง โดยคณะได้น าข้อมูลทางการเงินที่รายงานโดย
ส านักวิทยาเขตซึ่งได้เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ (8.1-5-1) แล้วทุกเดือน น ามาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (8.1-5-2) เพ่ือทราบสถานะทางการเงินของคณะและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของคณะ 
 6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและ
ภายนอกท าหน้าที่ตรวจ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ (8.1-6-1)  เพ่ือติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   

7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผู้บริหารระดับสูงที่มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยมีติดตามในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ฯ รายงานสถานะทางการเงิน (8.1-7-1) และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (8.1-7-2) โดยติดตามผลการใช้เงินเป็นประจ าทุกเดือนซึ่งจะท าให้มีการวางแผนและการตัดสินใจอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจทานกลับโดยจัดท าทะเบียนคุมการใช้เงินคณะ ปีงบประมาณ 2554 (8.1-7-3) 
รวมถึงมีการรายงานการเป็นลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการคณะ (8.1-7-4) เพ่ือเป็นการติดตามผลการใช้เงินและให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00  4.00  5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00  4.00  5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
8.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
8.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2551-2555 
8.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555 
8.1-1-5 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55) 
8.1-1-6 แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2555 
8.1-2-1 แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2555 
8.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2554 วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือ

พิจารณา ข้อ 4.1 การพิจารณาค าของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
8.1-3-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55) 
8.1-3-2 แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2555 
8.1-3-3 แผนกรอบอัตราก าลัง 
8.1-3-4 แผนพัฒนาบุคลากร 
8.1-3-5 ทะเบียนคุมเงินกองทุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
8.1-4-1 รายงานงบรายจ่ายจริงของคณะ 
8.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 
8.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 
8.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
8.1-6-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ระดับคณะ 
8.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
8.1-7-3 ทะเบียนคุมการใช้เงินคณะ ปีงบประมาณ 2555 
8.1-7-4 รายงานการเป็นลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการคณะ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ ดังนี้  
 การด า เ นิ น งานในภาพรวม องค์ป ระกอบที่  9  ระบบและกล ไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.14 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ 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 (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ             4.71 4.14   
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 0 0 9 8 5.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 0 4.41 4.28 4.41 4.28   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  9 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย1) การ
ควบคุมติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกัน
คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่  9.1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการจัดท าแผนงานด้านการประกันคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2555-2556 (9.1-1-1) โดยก าหนดกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาระบบการประเมินและระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ตามแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี (9.1-1-2) ซึ่งในปี 2555 คณะก าหนดแผนงานด้านประกันคุณ
ภาพรวมจ านวน  3  โครงการ ใช้งบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น  80,000 (9.1-1-3) 

 1.2  ด้วยนโยบายและแผนงานด้านประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2555 ตามรายละเอียดข้อ 1.1 
คณะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านประกันคุณภาพ ดังต่อไปนี้  

 1.2.1 คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2555 (9.1-1-4)  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และด าเนินงานประกันคุณภาพ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานทั้งในส่วนของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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 1.2.2 คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือ
เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2555 (9.1-1-5)   โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ รวบรวมรวมข้อมูล
ประสานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ   และจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับคณะวิชา ตามข้อก าหนดตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2555 
 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  2.1 คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 8
มกราคม 2556 เพ่ือทบทวนนโยบายและก าหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2555 (9.1-2-1) 
โดยคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ  ให้ความส าคัญต่อนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6  เรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี จากรายงานการประชุมไดม้ีการก าหนดเป้าหมายการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2555  ไว้ที่ระดับสกอ (สกอ+
มก) 4.42 และ สมศ. ที่คะแนน 3.24 ตามล าดับ  (9.1-2-2)  และในรอบปีการศึกษา 2555  ที่ผ่านมาคณะมี
แผนงานด้านประกันคุณภาพรวมจ านวน 3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 2 โครงการ คือ  โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา (9.1-2-3) และโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
9.1-2-4) โดยใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นรวม 26,666.50 บาท  

  2.2 ด้านกลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ คณะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ประจ า ต าแหน่งนักนโยบายและแผน จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ประสานข้อมูลด้านประกันคุณภาพกับทุกส่วนงานของ
คณะ นอกจากนี้ คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพได้ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ซึ่งได้ก าหนดวันเวลา กิจกรรมการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (9.1-2-5) 
  2.3 กลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพจากคณะสู่ระดับมหาวิทยาลัย คณะ
ได้มอบหมายให้รองคณบดฝี่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (9 .1-2 -6)  โดยมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส าหรับคณะวิชา มหาวิทยา
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมือ่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (9.1-2-7)  นอกจากนี้คณะได้ส่งผู้แทนคณะ คือ ผู้ช่วย
คณบดี  และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับวิทยาเขต (9.1-2-8) เพ่ือ
เป็นกลไกเชื่อมโยงการประกันคุณภาพในระดับวิทยาเขต 

  2.4 ในด้านการติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่าย
ประกันคุณภาพของคณะได้จัดส่งรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามรายองค์ประกอบประกันคุณภาพ ให้กับ
ส านักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน (9.1-2-9) 

 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัว
บ่งชี้ที่ 9.2 ได้แก่ ระบบและกลไกการสนับสนุนงานสร้างสรรค์ทางวิชาการแก่นิสิต  ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะให้
ความส าคัญต่อการพัฒนานิสิต และส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา มีนิสิต/โครงการที่เกี่ยวข้องได้รับรางวัลในระดับชาติหลายรายการ ดังนั้นคณะจึง
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เล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานสร้างสรรค์ทางวิชาการแก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง  ดัง
รายละเอียดตามตัวบ่งขี้ท่ี 9.2  

4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพที่ครบถ้วน โดยเริ่ม
ตั้งแต่การจัดท าแผนงานด้านการประกันคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 ก าหนดกลยุทธ์ที่เน้นการ
พัฒนาระบบการประเมินและระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่อง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา และก าหนดกลไกการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ชุด ได้แก่  

(1)  คณะกรรมการอ านวยการด้านการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน
กรรมการ รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  (9.1-4-1)  โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและส่งเสริมระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา  และควบคุมก ากับการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะให้เป็นไปตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพท่ีคณะก าหนด 

(2)  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554-55 ประกอบด้วย คณบดี
เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต ผู้แทนจากสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดีทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (9.1-
4-2) โดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการประกันตนเองเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
  ทั้งนี้ เมื่อได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับร่างเสร็จสิ้นแล้ว ได้เสนอร่างคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  วาระพิเศษ
ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 4.4 เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน 2556 (9.1-4-3)  เพ่ือทบทวนและแก้ไขรายละเอียดในรายงาน
การศึกษาตนเองฉบับร่าง  และวิเคราะห์จุดแข็ง  และจุดที่ควรพัฒนา  รวมถึงแนวทางการพัฒนาในทุกพันธกิจ  
พร้อมทั้งรับรองรายงานดังกล่าวเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพผ่านระบบ CHE QA ออนไลน์
ต่อไป โดยที่ประชุมมติรับรองรับรองรายงานการประเมินตนเองของคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2555   

(3)  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา  ประจ าปีการศึกษา 
2555 (9.1-4-4) โดยมีหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาตามตัวบ่งชี้ที่คณะกรรมการ
อ านวยการประกันคุณภาพของคณะก าหนด  ทั้งนี้ คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้
ประเมินตามที่ส านักงานการอุดมศึกษาก าหนด 

ทั้งนี้  คณะได้มีการจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ระหว่าง
วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 โดยก าหนดให้ทุกสาขาวิชาและโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา (9.1-4-5) เพ่ือรับการตรวจจากคณะกรรมการฯ หลังจากนั้นฝ่ายประกัน
คุณภาพของคณะได้จัดท ารายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2555 (9.1-4-6) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  วาระพิเศษครั้งที่ 
3/2556 วาระที่ 4.3 เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน 2556 (9.1-4-7) โดยที่ประชุมมติรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสาขาวิชา  ประจ าปีการศึกษา 2555  และให้ทุกสาขาวิชาหรือหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ต่อไป 
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 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้น าผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการท างานและมีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในเมื่อปีการศึกษา 2554  คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา
และประเด็นที่ควรพัฒนา (จุดอ่อน) มาปรับปรุงการท างานครบทั้ง 4 พันธกิจ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
พันธกิจ (9.1-5-1) ที่ก ากับโดยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ น าผลการประเมินและจุดที่ควรพัฒนามาปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 โดยฝ่ายแผนฯของคณะ ได้จัดประชุมคณาจารย์
เพ่ือทบทวน 
  5.2 คณะได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทั้ง 4 พันธกิจด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) 
(9.1-5-2)  ซึ่งมีโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งหมด 8 กิจกรรม/โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงเรียบร้อยจ านวน 6 กิจกรรม/โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 2 โครงการตลอดจนได้จัดท ารายงานไว้
ในแบบฟอร์มรายงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งน าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ วาระพิเศษครั้งที่ 3/2556 วาระท่ี 4.2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 (9.1-5-3)   
 ทั้งนี้ การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.1) ส่งผลให้การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของคณะในรอบปี 2555 มีผลการด าเนินงานในทุกพันธกิจบรรลุทุกตัวบ่งชี้  
 6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพครบทั้ง 
9 องค์ประกอบต่อไปนี้  

  6.1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการใช้ระบบสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพที่เว็บไซต์ส านักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.qa.ku.ac.thเพ่ือรับทราบข่าว
ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ  รวมทั้งข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถ้วนทั้ง 9 องค์ประกอบ ตามแบบฟอร์ม
ระบบรายงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ระดับอุมดมศึกษา หรือ CHE QA  (9.1-6-1 หน้าเว็บเพจqaku) 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดาวน์โหลดข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพในด้านต่างๆ  เช่น คู่มือ /รายงาน
การประกันคุณภาพ และฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพท่ีส าคัญ  

   6.2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้จัดท าเว็บไซต์ประจ าคณะ http://fam.csc.ku.ac.th 
(9.1-6-2) เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล และข่าวด้านประกันคุณภาพให้แก่สาขาวิชาต่างๆ โดยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลประกันคุณภาพ  ใน Link งานประกันคุณภาพ โดยมีข้อมูลที่ส าคัญ เช่น  รายการหลักฐานงานประกัน
คุณภาพ ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา แบบฟอร์ม สปค.01 คู่มือตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางเพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาให้ข้อมูลแก่ฝ่ายประกันคุณภาพของคณะต่อไป 
  6.3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ส าคัญ คือ คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์
คุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 (9.1-6-3) โดยได้รับจากส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ส่งมอบไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นคู่มือในการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชาและต่อไป (9.1-6-4)   

http://www.qa.ku.ac.th/
http://fam.csc.ku.ac.th/
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 7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของนิสิตกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  7.1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของนิสิตกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ โดยในคณะกรรมการกิจการนิสิต (9.1-7-1 ) ได้ก าหนดให้นายกสโมสรนิสิตคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับและร่วมมือกับคณะจัดกิจกรรมต่างๆของ
สโมสรและคณะ รวมถึงการประเมินคุณภาพการสอนของนิสิตที่มีต่ออาจารย์และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การบริการของคณะ คณะได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการปรัปปรุงอย่างสม่ าเสมอ  
  7.2 ในรอบปีการศึกษา 2555 ได้ส่งผลงานของนิสิต ในโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง  เพ่ือเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 (9.1-7-2)  

  8. ตั้งแต่รอบปีการศึกษา 2553 ถึง 2555 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ส่งเสริมให้
นิสิตได้เข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2553 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิตและประคุณภาพนิสิตของ 3 
คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และมีเครือข่ายต่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม คือ มหาวิทยาลัยนครพนม    โดยมี
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วม 65 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่างได้รับประโยชน์ทั้งได้รับความรู้
ด้านประกันคุณภาพเพ่ิมเติม และการสร้างเครือข่ายด้านประกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
 ต่อมาในปีการศึกษา 2554 คณะได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และหมุนเวียนให้คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิตและประคุณภาพนิสิต
นักศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2555 และมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายเพ่ิมขึ้นอีก 2 สถาบัน 
คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ผลจากการจัด
โครงการในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดการบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  (9.1-8-1)  โดยมีผู้แทนจาก 4 สถาบัน ร่วมลงนามเมื่อ
วันที่  17 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์
ของการลงนามตกลงเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับ
ประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน 
ภายใต้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพ่ือขับเคลื่อนวิถีคุณภาพที่จะน าไปสู่ การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนมีแนวปฏิบัติที่ดี และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
 ดังนั้นในรอบปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practices) ขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 (9.1-8-2) โดยเปิดโอกาสให้แก่สถาบันในเครือข่ายได้คัดเลือกโครงการที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมประกวด  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการได้เสนอโครงการแนวปฏิบัติที่ดีจ านวน 1
โครงการ ได้แก่ โครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าวด้วย 
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  9. เมื่อปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
จ านวนหลายโครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการที่เข้าร่วมล้วนได้รับรางวัลและค ายกย่องชมเชยอย่างสูง (9.1-9-1) เป็นที่
ภาคภูมิใจให้แก่ทั้งนิสิตและบุคลากรในคณะ จากความส าเร็จทางด้านการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา 2554 และรายงานผลให้แก่คณะกรรมการประจ าคณะ คณาจารย์ และบุคคลกร 
ทราบอย่างถั่วถึง และก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับสาขาวิชาอ่ืนๆ และคณะวิชาในวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะทางวิชาการมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนิสิตจะได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
อีกด้วย  
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 5.00  4.00  5.00 8 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 5.00  4.00  5.00 8 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 
 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 
9.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
9.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 
9.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-1-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านายการประกันคุณภาพครั้งที่ 1 ลว. 8 มกราคม 2556 
9.1-2-2 ตารางก าหนดเป้าหมายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2555 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.1-2-3 บันทึกขออนุมัติจัดดครงการตรวจประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-2-4 บันทึกขออนุมัติจัดดครงการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-2-5 นโยบายและแผนงานด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
9.1-2-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  มหาวิทยาบัย

เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  21 พฤษภาคม 2556 
9.1-2-8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร  ปีการศึกษา 2555 
9.1-2-9 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามรายองค์ประกอบประกันคุณภาพ เพ่ือประเมินผล

การด าเนินงานในรอบ 9 เดือน 
9.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ศว.  
9.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554-55 
9.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ศว. วาระพิเศษครั้งที่ 3/2555 21 มิ.ย. 2556   
9.1-4-4 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-4-5 รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2555 
9.1-4-6 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-4-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ศว. วาระพิเศษครั้งที่ 3/2555 21 มิ.ย. 2556   
9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ือการประกันคุณภาพ (สปค.01) ปีการศึกษา 2554 
9.1-5-2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ปีการศึกษา 2555 
9.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ศว. วาระพิเศษครั้งที่ 3/2555 21 มิ.ย. 2556   
9.1-6-1 http://www.qa.ku.ac.th 
9.1-6-2 http://fam.csc.ku.ac.th 
9.1-6-3 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 - 2555 
9.1-6-4 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 - 2555 
9.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต 
9.1-7-2 บันทึกข้อความขอน าส่งโครงการเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-8-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา การ

ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
9.1-9-1 ภาพถ่ายการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือรับพระราชทานถ้วย

http://fam.csc.ku.ac.th/
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
รางวลัชนะเลิศ ในโครงการจูงมือน้องบนดอยสูง  รวมถึงกิจกรรมที่ได้รางวัลต่างๆ ในรอบปี 
2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2  ระบบและกลไกกำรสนับสนุนงำนสร้ำงสรรค์ทำงวิชำกำรแก่นิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 (1  มิ.ย. 55– 31 พ.ค. 56) 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดท าแผนการสนับสนุนการน าผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการของนิสิตเข้าร่วม

การแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2. มีระบบและกลไกการสนับสนุนการน าผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน  

โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่อก ากับและอ านวยการที่ชัดเจน 

  3.  มีการก าหนดกลุ่มบุคคลเพ่ือก ากับดูแลรับผิดชอบการน านิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทาง

วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  4.  มีการติดตามและการรายงานผลการน านิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการต่อคณบดี

หรือคณะกรรมการประจ าคณะ 

  5.  มีการน าผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 มาวิเคราะห์ผลการสนับสนุนเพื่อ

ก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีระบบและกลไกการสนับสนุนงาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการแก่นิสิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี (9.2-1-1) เพ่ือ
สนับสนุนการน านิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทียบเคียงความรู้และทักษะของนิสิตที่
เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะ 
 2. คณะได้ก าหนดให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (9.2-2-1) และคณะกรรมการสหกิจศึกษา (9.2-2-2) 
ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนน านิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 
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3. คณบดีได้มอบหมาย ให้คณาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษา ควบคุม และน านิสิตเข้าร่วมประกวดทักษะทาง
วิชาการในโครงการต่างดังนี้ 

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้น านิสิตสาขาการบัญชี เข้าร่วมประกวดโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 7 ที่จัด
โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ในวันที่ 24 มกราคม 2556ซึ่งผลการแข่งขันนิสิตสาขาการบัญชีภายใต้ชื่อทีม “มหัศจรรย์
สีสันขี้ควาย” ได้รับรางวัล “ขวัญใจไทยพาณิชย์” การแข่งขันกล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน โดยทีม “มหัศจรรย์สีสัน
ขี้ควาย” ได้น าเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการน าภูมิปัญญา
ชาวบ้านเกี่ยวกับการย้อมสีผ้าด้วยมูลควาย มาประยุกต์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ 

 
 ในวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2555 คณาจารย์สาขาวิชาบัญชีได้น านิสิตจากสาขาวิชาบัญชีเข้าร่วมประกวด
ผลงานในโครงการ RD Camp ค่ายภาษีสนุก "ติดปีกความคิด" จัดโดยกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง ณ  บรูคไซต์
วัลเลย์รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีนิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 1. รางวัลชนะเลิศนางสาวพรรณภัทรนาสวาสดิ์นิสิตสาขาวิชาบัญชีชั้นปีที่4 

  2. รางวัลชมเชยนางสาวฉัตรทิพย์  ฟักอินทร์  นิสิตสาขาวิชาบัญชีชั้นปีที่ 3 นางสาววิชุดา ดีใหม่
นิสิตสาขาวิชาบัญชีชั้นปีที่ 3 และนายวรรษพล  แก้วผนึก นิสิตสาขาวิชาบัญชีชั้นปีที่ 2 

 3. รางวัล Popular Vote นายวรรษพลแก้วผนึกนิสิตสาขาวิชาบัญชีชั้นปีที่2 

  
 
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้ก ากับ ดูแล และน านิสิตนิสิตจากสาขาวิชาการ

จัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เข้าร่วมประกวดโครงการ TMA สร้างนักบริหารดีและเก่ง ภายใต้หัวข้อ “แผนส่งเสริม
ธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล” จัดโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพ่ือสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย  เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556 ผลการตัดสิน นิสิตจากสาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและท่องเที่ยวได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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 นอกจากนี้ยังมีนิสิตจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ านวน 3 คน ได้เข้าร่วมทีม “พิรุณโปร
ดักส์” ได้แก่ นางสาวปิยะธิดาเหล่าทาสาขาวิชาการจัดการนางสาวณัฐพรบุญร่วมสาขาวิชาการบัญชีและนางสาว
บุษญาสาวะโหสาขาวิชาการบัญชีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดมัลติมีเดียภายใต้หัวข้อ “ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์” จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจ านวน 
20,000 บาท 

 
 4. คณะได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการน านิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการเสนอต่อคณบดี และ
น านิสิตที่ได้รับรางวัล รับมอบของที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชนในระบบสารสนเทศทั้งระดับคณะ
และระดับวิทยาเขต (9.2-4-1) 
 5. คณะได้น าผลการแข่งขันแจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณะ และมีความเห็นชอบให้เน้นนโยบายการสนับสนุน
ให้น านิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการมากข้ึน (9.2-5-1) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 - 5 ข้อ 5 ข้อ -  5.00  5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9.2-1-1 แผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2555-2556  

9.2-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

9.2-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา 

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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ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.44 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ต้นสังกัด 
4.16 4.21 4.44 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.16 4.36 4.44 4.16 4.36 4.44 4.44 บรรลุ 4.44 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.16 4.21 4.28 4.16 4.21 4.28 4.44 ไม่บรรลุ 4.44 
 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

15-1-1 รายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ศว.  ประจ าปีการศึกษา 
2555 
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บทท่ี 3  
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รวมจ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มี
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการ
ประเมินเป้าหมาย 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 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พบว่า  มีการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. รวม
จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.12 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.99 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

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

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

2. การผลิตบัณฑิต  2.54 4.50 4.50 4.50 5.00 2.72 3.18 3.83 3.83 2.72 3.46 

3. กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

4. การวิจัย  1.83 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 3.61 3.61 2.37 2.99 
5. การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 5.00 5.00 4.95 4.98 

6. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

7. การบริหารและจัดการ  - 5.00 5.00 5.00 - 3.70 3.70 5.00 5.00 3.70 4.74 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.41 4.41 5.00 5.00 4.41 4.71 

เฉลี่ยภำพรวม 2.36 4.84 4.83 4.84 5.00 3.54 3.64 4.44 4.41 3.54 4.12 

ระดับคุณภำพ ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ค่า
คะแนนเท่ากับ 3.46  และมีผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตอยู่ในระดับดีมาก ค่า
คะแนนเท่ากับ 5.00 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 2.99 
3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ

ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4.98 
4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ใน

ระดับดีมาก  ค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 
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กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.12 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณา
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.99 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  

ตำรำงท่ี 3.2   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

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

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 2.94 3.45 5.00 5.00 2.94 3.45 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

2.36 4.88 4.88 4.88 - 4.30 4.30 4.33 4.30 4.30 4.32 

มาตรฐานท่ี 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.40 4.38 5.00 5.00 3.70 4.84 

มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

2.36 4.80 4.78 4.80 - 4.40 3.66 4.10 4.03 4.40 4.19 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 4.50 4.50 2.37 3.22 

เฉลี่ยภำพรวม 2.00 4.84 4.83 4.84 5.00 3.54 3.64 4.44 4.41 3.54 4.12 
ระดับคุณภำพ ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ดี ดี ด ี

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของมาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 3.45 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ค่าคะแนน

เท่ากับ 4.32 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า มีผลการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 3.22 
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กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้าน
การเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.12 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.99 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
 

ตำรำงท่ี 3.3   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 

มุมมองด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

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

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.86 4.83 4.86 5.00 3.74 3.95 4.88 4.86 3.74 4.44 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.89 4.89 4.89 - 4.53 4.53 4.90 4.90 4.53 4.49 

3. ด้านการเงิน 1.83 5.00 5.00 5.00 - - - 3.41 3.41 - 3.41 

4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1.31 4.50 4.50 4.50 - 2.29 2.29 2.91 2.91 2.29 2.42 

เฉลี่ยภำพรวม 2.00 4.84 4.83 4.84 5.00 3.54 3.64 4.44 4.41 3.54 4.12 
ระดับคุณภำพ ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4.44 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4.79 
3. ด้านการเงิน พบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 3.41 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ค่า

คะแนนเท่ากับ 2.42 
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กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.12 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.99 ผลประเมินได้คุณภาพระดับด ีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

ตำรำงท่ี 3.4   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 
มำตรฐำน

สถำบันอุดมศึกษำ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

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

1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพ
และควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

2.54 4.90 4.90 4.90 - 3.40 3.40 4.24 4.24 3.40 4.08 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ด้านวิชาการ 1.31 4.67 4.67 4.67 - 2.08 2.08 3.03 3.03 2.08 2.87 
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 5.00 5.00 - 4.06 4.06 5.00 5.00 4.06 4.76 

2. มำตรฐำนด้ำนกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

1.83 4.78 4.75 4.78 5.00 3.58 3.71 4.53 4.48 3.58 4.08 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 5.00 2.94 3.45 4.80 4.75 2.94 4.10 
   2) ด้านการวิจัย 1.83 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 3.61 3.61 2.37 2.99 
   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 5.00 5.00 4.95 4.98 

   4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยภำพรวม 2.36 4.84 4.83 4.84 5.00 3.54 3.64 4.44 4.41 3.54 4.12 
ระดับคุณภำพ ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 

- ด้านวิชาการ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 2.87 

- ด้านการเงิน ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 

- ด้านการบริหารจัดการ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4.76 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านการผลิตบัณฑิต ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4.10 

- ด้านการวิจัย ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 2.99 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4.98 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 
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3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สามารถวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ต ล อ ด จ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ค ณ ะ  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ โดยการระดมความคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การด าเนินงานตามแผนครบทั้ง 4 พันธกิจอย่างต่อเนื่อง 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ควรมีก าหนดยุทธศาสตร์ของคณะ โดยให้มีการระดมความคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมากขึ้น  เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการท าให้มีภาวะการได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี สูงถึงร้อยละ 94.02 

2. บัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะได้รับการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปี 2555 โดยมีผลการประเมินระดับ
คะแนนอยู่ที่ 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 

3. คณะมีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริบทท้องถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ได้รับการตอบรับเมื่อมีการเปิดหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่อง 

4. คณะมีอาจารย์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพและวิชาการของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
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5. คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
ท าให้นิสิตได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับชาติ 

 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรรักษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมีการส่งเสริมนิสิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่อง เน้นทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

2. คณะควรรักษามาตรฐานของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. คณะควรจัดให้มีการท าวิจัยสถาบันเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตร และวิเคราะห์คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

4. คณะควรส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้อาจารย์
สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. คณะควรส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและยกย่องนิสิตที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิตในคณะ  

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. คณะมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ า

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ท าให้การผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยมีจ านวนจ ากัด 
2. คณะมีจ านวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตเพ่ือการน าไปตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้การใช้ประโยชน์จาก
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระอยู่ในวงจ ากัด 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการส่งเสริมการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

โดยเฉพาะอาจารย์ที่เข้าเกณฑ์ที่ก าหนด และควรมีระบบการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์ รวมถึงมีการวิเคราะห์สาเหตุของการไม่สัมฤทธิผลของแผนการ
พัฒนาคณาจารย์ดังกล่าว 

2. คณะควรมีการเพ่ิมการพัฒนาทักษะของนิสิตในการจัดท าบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบแนวทางการวางแผนส่งเสริม
การตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม  

แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  จุดแข็ง 

คณะมีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เข้มแข็งและต่อเนืองที่สอดคล้องกับคุณภาพ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ (IDKU) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
  จุดแข็ง 

มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชาเอ้ือต่อการผลิตผลงานวิจัยด้านต่างๆ 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ขาดผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

2. ไม่มีความสามารถในการหางบประมาณงานวิจัยจากหน่อยงานภายนอก 
3. อาจารย์ในคณะขาดความสนใจและกระตื้อรื้นในการท าวิจัยและสร้างผลงานสร้างสรรค์  

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมในโครงการอบรมดูงานสังเกตการณ์ หรือเข้าร่วมการสัมมนาทาง

วิชาการ ทางด้านวิจัยในระดับประเทศ 
2. คณะควรมีแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการขอทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอกด้วยการ

สร้างทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาโดยร่วมมือกับสถาบันทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. คณะควรมีกลไกการติดตามและประเมินผลงานด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้กระตุ้นให้เกิดการท าผลงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบประกันคุณภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. คณาจารย์ในคณะมีศักยภาพในการด าเนินงานบริการวิชาการ 

2. คณะมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนในการบริการวิชาการ 
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  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยยังน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน

และงานวิจัยของสาขาอ่ืน 

2. น าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนพร้อมทั้งบันทึกให้ชัดเจน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

คณะขาดระบบการประเมินผลบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนที่สามารถ
สะท้อนผลการบูรณาการได้อย่างชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดท าแผนการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตใน
ระดับคณะ โดยก าหนดรายวิชา/สาขาวิชาที่ชัดเจน และระบบการประเมินผลที่สะท้อนความส าเร็จ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
-  
 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะ  
ซึ่งสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างดี 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
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คณะขาดกลไลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในด้านการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
คณะ ฯ ควรมีกลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานมากขึ้น 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ด้านงบประมาณตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ และมี
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ อีกทั้งคณะยังมีการจัดท าข้อมูลทวนสอบ
กับส านักงานวิทยาเขตอย่างต่อเนื่องเพ่ือการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการขับเคลื่อนกระบวนการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
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3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 คณะศิลป ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  

- ไม่มีกำรประเมินในระดับสำขำวิชำ - 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการ 

- - สาขาวิชาการจดัการ 
ขาดการสนบัสนุนนสิิต
เข้าร่วมงานประชุมทาง
วิชาการหรือเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชาการจดัการควร
มีระบบและกลไกในการ
คัดสรรผลงานทาง
วิชาการของนิสิตเพื่อเข้า
ร่วมการประชุมทาง
วิชาการหรือเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ให้
ความส าคญัต่อการ
ก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตทางสาขาการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยมี
ผลงานวิจัยรองรับอย่าง
ชัดเจน 

-  สาขาวิชาการบัญชี 
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.
5 ยังไม่ครบทุกรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

สาขาวิชาการบัญชี ควร
พัฒนาเร่งด่วนในการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.
5 ของทุกรายวิชาในปี
การศึกษา 2555 และปี
การศึกษาต่อไป ให้แล้ว
เสร็จ เพื่อรองรับตรวจ
ประเมินคุณภาพศึกษา 
จากผู้คณุวุฒิในระดับ
คณะต่อไป  

สาขาวิชา
การตลาด 

สาขาวิชาการตลาด มีการ
ท ารายละเอียดของ
รายวิชา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.3) ครบถ้วนทุก
รายวิชา 

- สาขาวิชาการตลาด ขาด
การส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ร่วมประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุม
ระหว่างมหาวิทยาลัย
หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

 

สาขาวิชาการตลาด 
จัดท าแผนการส่งเสริม
และสนบัสนุนตลอดจน
กิจกรรมน านสิิตเข้าร่วม
ประชุมวิชาการใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ 
ซึ่งอาจเป็นผลงานท่ี
บูรณาการมาจากงานวิจัย
หรือการบริการวิชาการ 
จะท าให้การด าเนินงาน
ส่วนนี เกิดคณุภาพในพันธ
กิจหลักของคณะ คือ การ
ผลิตบัณฑติ การวิจัยและ
การบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม

- สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและท่องเที่ยว

- 
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หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
และท่องเที่ยว เน้นให้คณาจารย์จดัท า

งานวิจัยในชั นเรียนเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอน 

ขาดการด าเนินงานวิจัย
ในชั นเรียน 
 

สาขาวิชาภาษา - - สาขาวิชาภาษามจี านวน
รายวิชาที่จัดท าประมวล
การสอน มคอ.3 และ มคอ.
5  ยังไม่ครบทุกรายวิชาที่
เปิดสอน 

 

1. สาขาวิชาภาษาควรเร่ง
จัดท าประมวลการสอน 
มคอ.3 และ มคอ.5 ใน
ทุกรายวิชาเพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
2. สาขาวิชาภาษาควร
จัดท างานวิจัยในชั นเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
นิสิต 

สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
เป็นสาขาวิชาที่ให้
ความส าคญัต่อการจัดท า
แบบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.3) ที่ครบถ้วนทุก
วิชา 

  

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ควรเพิ่มเติมการจัดท า
รายงานผลการจดัการ
เรียนการสอน ใน มคอ.
5 เพื่อความสมบูรณ์
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - 

สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

- - การจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.5 ของสาขาพล
ศึกษาและวิทยาศาสตร์
การกีฬายังไมค่รบทุก
รายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

1. สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ควรพัฒนาเร่งด่วนในการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.
5 ของทุกรายวิชาในปี
การศึกษา 2555 และปี
การศึกษาต่อไป ให้แล้ว
เสร็จ เพื่อรองรับตรวจ
ประเมินคุณภาพศึกษา 
จากผู้คณุวุฒิในระดับ
คณะต่อไป 
2. สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ควรมีการจดัการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัย เช่น การวิจัยในชั น
เรียน 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

- - 1. สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

1. สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
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ทรัพยากรและ
การเงิน 

และการเงิน ขาดการ
จัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาที่ก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
2. สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
และการเงิน ขาดการ
จัดการเรียนรู้จากการ
พัฒนาวิชาการหรือจาก
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 

และการเงิน ควรก าหนด
มาตรการให้อาจารย์
ประจ าวิชาจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา
ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ให้ครบทุกรายวิชาก่อน
การเปิดสอนในแต่ภาค
การศึกษา 
2. สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
และการเงิน ควรมีการ
หารือในท่ีประชุม
สาขาวิชาในประเด็น
เกี่ยวกับการใช้
ผลงานวิจัยหรือ
กระบวนการจดัการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ให้แก่นิสิต 
โดยก าหนดรายวิชาและ
ระบุรายละเอียดลงใน
ประมวลการสอน (มคอ.
3) 

โครงการปริญญา
บริหารธรุกิจมหา
บัณฑ ิ

-  
 
 

- 1. จ านวนผลงานตีพมิพ์
ของนิสิตโครงการ
ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ยังมีจ านวน
น้อยเมื่อเทียบกับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาในการ
ปีการศึกษา 2555  
2.โครงการปรญิญา
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
ขาดการประเมินความพึง
พอใจการเรียนการสอน 
3. โครงการปรญิญา
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
ขาดการจัดการท า มคอ.
3 ในแต่ละรายวิชา 
 

1.โครงการปรญิญา
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
ควรเพิ่มกลไกในการ
ตีพิมพ์ผลงานของนิสติให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
2. โครงการปรญิญา
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
ควรให้นิสิตประเมินการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 
ในแต่ละภาคการศึกษา 
อย่างน้อย 1 ครั งต่อภาค
การศึกษา 
3. โครงการปรญิญา
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
ควรจัดท า มคอ.3 ในทุก
รายวิชา ก่อนการเปิด
ภาคเรยีนในทุกภาค
การศึกษาเพื่อให้ทุกภาค
การศึกษาเพื่อให้เป็นไป
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ตามมาตรฐานหลักสตูร
และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
สาขาวิชาการ
จัดการ 

    

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี มี
กระบวนการพัฒนานสิิตที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่
ก าหนดโดยสาขา 
(ACC.VIP) และเป็นไป
ตรากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ด้วย
กระบวนการพัฒนา
นิสิตที่ชัดเจน 
สาขาวิชาการบัญชีมี
ศักยภาพเพียงพอต่อ
การพัฒนากิจกรรม
นิสิตสูร่ะดับนานาชาติ
ได้ต่อไป 

  

สาขาวิชา
การตลาด 

- - สาขาวิชาการตลาด ขาด
การประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจดักิจกรรม
พัฒนานิสิตที่เช่ือมโยงกับ
คุณภาพบณัฑิตตามอตั
ลักษณ์ (IDKU) ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาส
ตร์ จึงไมส่ามารถก าหนด
แนวทางปรับปรุงที่
ชัดเจนและตรงกับ
วัตถุประสงค์ได ้
 

สาขาวิชาการตลาด ควร
รวบรวมสรุปโครงการ
พัฒนานิสิตในรอบปี
การศึกษาน ามาวิเคราะห์
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ในภาพรวม 
และเชื่อมโยงกับผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อ
วิเคราะหผ์ลลัพธ์ที่ได้จาก
กระบวนการ พัฒนานิสติ  
และสามารถวางแนวทาง
ปรับปรุงต่อไป 

สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและท่องเที่ยวมี
การส่งเสริมใหเ้กิดความ
เข็มแข้งในสาขาวิชาชีพใน
รายวิชาต่างๆ เช่น 
วิชาการจัดการสปาได้
ก าหนดให้นิสติฝึกฝนและ
ลงมือปฏิบัตจิริง เป็นต้น 

- - - 

สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาภาษาควรให้
ความส าคญัและส่งเสรมิ
ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนานิสิตอยา่ง
เต็มที ่  

- สาขาวิชาภาษาขาดการ
วางแผนกิจกรรมของ
นิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและรับรองการ

สาขาวิชาภาษาควร
วางแผนกิจกรรมของนิสิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและรับรองการ
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เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

- ไม่มีกำรประเมินในสำขำวิชำท่ีไม่มีหลักสูตร - 

สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

- ไม่มีกำรประเมินในสำขำวิชำท่ีไม่มีหลักสูตร - 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและ
การเงิน 

- ไม่มีกำรประเมินในสำขำวิชำท่ีไม่มีหลักสูตร - 

โครงการปริญญา
บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑติ 

- - - - 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 
สาขาวิชาการ
จัดการ 

- - สาขาวิชาการจดัการยัง
ไม่มีการเผยแพร่งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

 

สาขาวิชาการจดัการ ควร
สร้างแรงจูงใจในการ
เผยแพร่งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

สาขาวิชาการบัญชี - - สาขาวิชาการบัญชี มีการ
น าเสนอผลงานวิจัยไป
ตีพิมพ์และเผยแพร่ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
น้อย 
 

สาขาวิชาการบัญชี ควร
ผลักดันใหค้ณาจารยผ์ลติ
และเผยแพร่งานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้
ระบบพ่ีเลี ยงนักวิจัยใน
สาขาวิชา ส่งเสริม
อาจารย์ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการท า
วิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มี
ผลงานวิจัยท่ีเพิม่ขึ น 

สาขาวิชา
การตลาด 

สาขาวิชาการตลาด มีการ
น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์และบรูณาการ
กับการจัดการเรยีนการ
สอนและการบริการแก่
สังคมอย่างชัดเจน 

- สาขาวิชาการตลาด ไม่มี
การน าผลงานวิจัยไป
ตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

สาขาวิชาการตลาด ควร
ก าหนดมาตรการให้
อาจารย์ประจ าหรือ
นักวิจัยของสาขาวิชา
น าเสนอผลงานวิจัย
ตีพิมพ์และเผยแพร่ทั งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
เช่น อาจมีการก าหนด
เป้าหมายจ านวนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัในแต่
ละปี ผูกพันกับการ
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พิจารณาความดี
ความชอบ เป็นต้น 

สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว 

- - สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและท่องเที่ยวมี
เอกสารหลักฐานไม่
สอดคล้องและไม่สามารถ
น ามาอ้างอิงได ้

สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและท่องเที่ยวได้
งบประมาณวิจัยจาก
ภายนอกแตไ่ม่สามารถใช้
เป็นเอกสารหลักฐานได้
เนื่องจากมาผ่านขั นตอน
การของคณะ 

สาขาวิชาภาษา - - สาขาวิชาภาษามจี านวน
งานวิจัยน้อยเมื่อเปรียบ
กับจ านวนคณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

1. คณาจารย์ในสาขาวิชา
ภาษาควรจดัสรรเวลา
ท างานด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. สาขาวิชาภาษาควรหา
แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
มากขึ น 

สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

องค์ประกอบด้านการวจิัย
ทางสังคมศาสตร์ของ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มี
มาตรฐานสูงถึงระดับการ
จดสิทธิบัตรและมีการ
เผยแพร่งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคไ์ปใช้ให้เกิด
ประโยชน์จริงอย่างชัดเจน 

 

- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ยังขาดการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ กับการ
เรียนการสอน และการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 
 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ควรก าหนดแผนงานการ
น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ กับการเรียนการ
สอน และการบริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อให้
เกิดผลการด าเนินงาน
ด้านการวิจัยทีม่ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

- - สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ควรมีการบรูณาด้าน
งานวิจัยกับการเรยีนการ
สอน 

- 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและ
การเงิน 

- - 1. การบรูณาการ
กระบวนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอนของ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและการเงินไม่
ชัดเจน 
2. สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
และการเงิน ไม่มี
ผลงานวิจัยหรืองาน

1. สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
และการเงิน ควรจัดท า
การบูรณาการวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน 
โดยก าหนดรายวิชาที่มี
การบูรณาการวิจยัและ
งานสร้างสรรคไ์ว้อย่าง
ชัดเจน 
2. สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
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สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์และ
เผยแพรห่รือน าไปใช้
ประโยชน์ รวมถึง
บทความทางวิชาการที่
ได้รับรองคุณภาพ 

และการเงิน ควรเร่ง
จัดท าแผนและแนว
ทางการผลติผลงาน
วิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์ รวมถึง
บทความทางวิชาการ ให้
ได้รับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่ หรือได้รับรอง
คุณภาพจากองค์กร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
เพื่อสามารถเชื่อมโยง
การบูรณาการการวิจัย
กับการเรยีนการสอนหรือ
การบริการทางวิชาการ
แก่สังคมได้ต่อไป 

โครงการปริญญา
บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑติ 

- ไม่มีกำรประเมิน - 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
สาขาวิชาการ
จัดการ 

- - - - 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  มี
การด าเนินงานด้วยการ
น าผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย รวมถึง
การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และองค์กร
ภายนอก อย่างชัดเจน 

- - - 

สาขาวิชา
การตลาด 

- - สาขาวิชาการตลาด ใน
รอบปี พ.ศ.2555 การ
น าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ใน
การเรยีนการสอน และ
การวิจัย รวมถึงการสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือองค์กรภายนอก ไม่
ปรากฏการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน 

สาขาวิชาการตลาด ควร
ก าหนดแผนงานไว้
ล่วงหน้าส าหรับการน า
ความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการเรียนการ
สอน และการวิจัย และ
พัฒนาไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือองค์กรภายนอก
ต่อไป 

สาขาวิชาการ - - - - 
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จัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว 
สาขาวิชาภาษา - - - - 
สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ยังไม่มีแผนงานการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 
ที่เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ และการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
หรือองค์กรภายนอก
อย่างเป็นระบบ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ควรจัดแผนงานการ
บริการแกส่ังคมที่เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ และ
การสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน หรือองค์กร
ภายนอก ซึ่งอาจเริม่ต้น
จากองค์ความรู้ที่อาจารย์
ประจ าของสาขาวิชา
เชี่ยวชาญและพัฒนาไปสู้
ความเชื่อมโยงการ
บริการวชิาการตามความ
ต้องการของชุมชนต่อไป 

สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

- 
 

- สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ยัง
ขาดการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

- 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและ
การเงิน 

-  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและการเงิน 
ไม่มรีะบบและกลไกการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 
โดยไม่มีการจัดท า
แผนงานหรือการ
ด าเนินงานการบริการแก่
สังคมอย่างชัดเจน ส่งผล
ให้ไม่มีการน าความรู้จาก
การบริการวิชาการมา
บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั 
รวมถึงการเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ด้วยสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
และการเงินมีการเปิด
การเรยีนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีทางด้าน
การเงินในปีการศึกษา 
2556 สาขาวิชาจึงควร
เร่งจัดท าแผนงานการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 
โดยเน้นการบูรณาการ
การเรยีนการสอนและ
การวิจัย และพัฒนาไปสู่
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกต่อไป 

โครงการปริญญา
บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑติ 

- ไม่มีกำรประเมิน - 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สาขาวิชาการ - ไม่มีกำรประเมินในสำขำวิชำท่ีมีหลักสูตร - 
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สาขาวิชาการบัญชี - ไม่มีกำรประเมินในสำขำวิชำท่ีมีหลักสูตร - 
สาขาวิชา
การตลาด 

- ไม่มีกำรประเมินในสำขำวิชำท่ีมีหลักสูตร - 

สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว 

- ไม่มีกำรประเมินในสำขำวิชำท่ีมีหลักสูตร - 

สาขาวิชาภาษา - ไม่มีกำรประเมินในสำขำวิชำท่ีมีหลักสูตร - 
สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

-  ในกลุ่มวิชาบูรณาการ
ของสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ สามารถ
พัฒนาการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กับรายวิชา ไปสู่
มาตรฐานคุณภาพและ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ เช่น การ
จัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมจากรายวิชา
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ในเวทีระดับชาติ เป็น
ต้น 

- - 

สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

- - โครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ของ
สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ควรมีการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการ
เชิงประจักษ ์

- 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและ
การเงิน 

- - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและการเงิน
ขาดการบูรณาการด้าน
ท านุศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรยีน
การสอน 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและการเงิน 
ควรจัดท าแผนการบรูณา
การงานด้านท านุศลิปะ
และวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน และ
กิจกรรมนสิิต เพื่อรองรบั
การเปิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรการเงิน
ระดับปริญญาตรีในปี
การศึกษา 2556 

โครงการปริญญา - ไม่มีกำรประเมินในสำขำวิชำท่ีมีหลักสูตร - 
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บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑติ 
องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

- ไม่มีกำรประเมินในระดับสำขำวิชำ - 
องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 

- ไม่มีกำรประเมินในระดับสำขำวิชำ - 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
สาขาวิชาการ
จัดการ 

- - สาขาวิชาการจดัการ ขาด
การด าเนินงานท่ีเป็นเป็น
ลักษณะเฉพาะของสาขา
ส่งผลให้การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยไม่
ชัดเจน 

สาขาวิชาการจดัการ ควร
ก าหนดการด าเนินงานท่ี
โดดเด่น และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อก าหนด
เป็นตัวบ่งชี เพิ่มเตมิ ซึ่งจะ
พัฒนาไปสู่แนวปฏบิัติที่ดี
ต่อไป 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  มี
กระบวนการใช้ระบบ
สารสนเทศในสังคม
ออนไลน์ (Face book) 
ส่งผลให้จ านวนรับ
นักเรียนเข้าศึกษาในสาขา
การบัญชีได้รับความนิยม
สูงที่สุดของคณะ 
 

สาขาวิชาการบัญชี 
ควรจัดท าขั นตอน
กระบวนการ
ด าเนินการใช้ระบบ
สนเทศในสังคม
ออนไลน์(Face book ) 
ที่ชัดเจน หรือ อาจ
ศึกษาวิจัยผลงานท่ี
มาถึงปัจจุบันท่ีส่งผล
จ านวนการรับเข้าของ
สาขาท่ีมีจ านวนเพิม่ขึ น 
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ต่อไป 

สาขาวิชาการบัญชี 
ก าหนดตัวบ่งชี เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชาที่การรายงานที่
ไม่ครบถ้วน โดยไม่ระบุ
รายละเอียดหลักเกณฑไ์ว้
ในองค์ประกอบท่ี 9 
  
 

สาขาวิชาการบัญชี ควร
เพิ่มเตมิหลักเกณฑ์และ
กระบวนการ รวมถึงการ
เขียนรายงานตัวบ่งชี 
เพิ่มเตมิ (9.2) ของ
สาขาวิชาไว้ในใบรายงาน
เกณฑ์ประเมินตนเองของ
สาขาวิชา 
 

สาขาวิชา
การตลาด 

- - สาขาวิชาการตลาด
ก าหนดตัวบ่งชี เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชาที่การรายงานที่
ไม่ครบถ้วน โดยไม่ระบุ
รายละเอียดหลักเกณฑไ์ว้
ในองค์ประกอบท่ี 9 
  

สาขาวิชาการตลาด ควร
เพิ่มเตมิหลักเกณฑ์และ
กระบวนการ รวมถึงการ
เขียนรายงานตัวบ่งชี 
เพิ่มเตมิ (9.2) ของ
สาขาวิชาไว้ในใบรายงาน
เกณฑ์ประเมินตนเองของ
สาขาวิชา 

สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว 

- - สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและท่องเที่ยว
ก าหนดตัวบ่งชี เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชาที่การรายงานที่
ไม่ครบถ้วน โดยไม่ระบุ

สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและท่องเที่ยว 
ควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
และกระบวนการ รวมถึง
การเขียนรายงานตัวบ่งชี 
เพิ่มเตมิ (9.2) ของ
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รายละเอียดหลักเกณฑไ์ว้
ในองค์ประกอบท่ี 9 
  

สาขาวิชาไว้ในใบรายงาน
เกณฑ์ประเมินตนเองของ
สาขาวิชา 

สาขาวิชาภาษา   
 

 สาขาวิชาภาษาไม่มี
ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
การสืบค้นข้อมลูด้านงาน
ประกันคณุภาพภายใน
สาขา 

สาขาวิชาภาษาควรมี
ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
การสืบค้นข้อมลูด้านงาน
ประกันคณุภาพภายใน
สาขาอย่างชัดเจน 

สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์

 
  

 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ขาดการด าเนินงานท่ีเป็น
ตัวบ่งชี เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของสาขาวิชา 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ควรวิเคราะห์การด าเนิน
ของสาขาท่ีเป็นจุดเด่น 
และสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของคณะ 
โดยเฉพาะด้านการบูรณา
การด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอน ท่ี
สามารถน ามาเป็นตัวบ่งชี 
ตามอัตลักษณ์เพิม่เตมิ 
เพื่อน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี
ของสาขาได้ต่อไป 

สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

    สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ยัง
ไม่มรีะบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ควรมีระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในของ
สาขาวิชา เช่น การ
ประชุมสาขาเพื่อชี แจงให้
ความเข้าใจและให้เห็น
ความส าคญัของประกัน
คุณภาพพร้อมทั งจัดท า
แผนงานประกันคณุภาพ
ในระดับสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและ
การเงิน 

 
 

 การด าเนินงานของ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและการเงิน 
ขาดการจัดท าแผนงาน
ในแต่ละพันธกิจท่ียังไม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาส
ตร์ ท าให้ผลการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรและการเงิน 
ควรจัดท าแผนงานในแต่
ละพันธกิจท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาส
ตร์ โดยก าหนดตัวบ่งชี ที่
สามารถปฏิบัตไิด้อยา่งมี
คุณภาพ เช่ือมโยงกับ
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หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

ด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี แผนกลยุทธ์ใน
ระดับคณะ 

แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของคณะ ส่งผลให้
สามารถพัฒนาไปสู่การ
ก าหนดตัวบ่งชี อัตลักษณ์
เพิ่มเตมิ และเกิดแนว
ปฏิบัติที่ดตี่อไป 

โครงการปริญญา
บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑติ 

  ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาของโครงการ
ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ท่ีด าเนินการ
ไม่สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพได้ชัดเจน 

โครงการปริญญา
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
ควรจัดระบบและสร้าง
กลไกการด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพควบคู่กับ
การด าเนินงานประจ า
ของโครงการฯ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีสะท้อน
คุณภาพและสามารถ
พัฒนาปรับปรุงได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ต่อไป 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตามรอบปี
การศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
ฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 13 โครงการ/กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการเขียนบทความทางวิชาการ คณะได้ด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่บรรลุ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ระบุว่าคณะมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามมี
คณาจารย์ในคณะที่ก าลังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมากจาก
การจัดโครงการดังกล่าว 

2. จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการของคณะ โดยเพ่ิมรายละเอียดแผนงานด้านบริการวิชาการใน

สังคม/โครงการประชุมทบทวนแผนงานด้านบริการวิชาการ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการในการจัดประชุม

ทบทวนแผนงานด้านบริการวิชาการแล้ว แต่ขั้นตอนการจัดท าแผนบริการวิชาการ 4 ปี ยังอยู่ใน

ระหว่างการจัดท า 

3. คณะด าเนินการจัดประชุม KM ตามประเด็นที่คณะก าหนดเป็นที่แล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่าง

ด าเนินการจัดท าคู่มือ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 
รำยงำน ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2555 

 
1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์

ตนเอง 
4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
1. หลักสูตรบัญชี
บัณฑิตและ
หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(การตลาด) มี
จ านวนอาจารยไ์ม่
เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ 

1. ควรมีแนว
ทางการให้ทุน
บัณฑิตที่มผีลการ
เรียนดเียี่ยมเพื่อให้
กลับมาเป็นอาจารย์
ของคณะในอนาคต 

1. คณะมีแผนการ
สรรหา 
2. คณะมีการเชิญ
อาจารย์จากบางเขน
มาช่วยสอน 

คณะด าเนินการตาม
แผนและขั้นตอนท่ีได้
ก าหนดไว ้

- - N/A ต.ค.55 – ก.ย.56 ฝ่ายวิชาการ, 
ฝ่ายบรหิาร 

2. อาจารย์ของคณะ
มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทาง
วิชาการต่ ากว่า

2. คณะควรมีการ
ส่งเสริมการเพิ่ม
คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ

คณะมีการสนับสนุน
ส่งเสริมการขอ
ต าแหน่งทางวิขา
การอย่างต่อเนื่อง 

ประชุมตดิตามอาจารย์
ที่ถึงเวลาท าต าแหน่ง
ทางวิชาการและ
ประเมินผลความส าเร็จ

1. โครงการเขียน
บทความทางวิชาการ 
โดยเชิญผู้ที่
ประสบการณ์และ

คณะมีอาจารย์ทีม่ี
คุณวุฒิและต า
แหน่างทางวิชาการ
เพิ่มมากข้ึน 

N/A ต.ค.55 – ก.ย.56 ฝ่ายบรหิาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
คณาจารย์ที่ถึง
ก าหนดเวลาและ
ควรมีระบบการ
ประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนการบริหารและ
การพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้
ครอบคลมุรวมถึง
การวิเคราะหส์าเหตุ
ของการไม่
สัมฤทธิผลของ
แผนการพัฒนา 

ตามแผนการพัฒนา
คณาจารย์และสาย
สนับสนุน 

ความรู้มาใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3. คณะยังไม่
สามารถน า
ศักยภาพอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญ
เป็นอาจารย์ประจ า
ไปสนับสนุนการ
เรียนการสอนใน

3. คณะควรหา
แนวทางในการดึง
ศักยภาพของ
คณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิให้มี
ส่วนร่วมในการเรียน
การสอนระดับ

ในปีการศึกษา 
2554 คณะมี
ผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะจ านวน 5 ท่าน
โดยมสีอนในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 
2 ท่าน ได้แก่ รศ.อร

  - - N/A ต.ค.55 – ก.ย.56 ฝ่ายวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ ป.ตรไีด้อย่าง
เต็มที ่

ปริญญาตร ี สา  อร่ามรตัน์สอน
ในรายวิชา 
งบประมาณยุคใหม่ 
และ รศ.ยุพดี ศิ
ริวรรณ สอนใน
รายวิชา การบัญชี
ภาษีอากร   

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1.บุคลากรในคณะ
ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
เท่าที่ควร 

1. ควรจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้เพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ด้านงานวิจัยแก่
บุคลากร โดยอาจจดั
ร่วมกับสถาบันวิจยั
และพัฒนาวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
และควรจัดให้มี
ประจ าต่อเนื่องใน
ทุก ๆ ป ี
 
 

คณะมีการอบรมให้
ความรู้เพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ด้านการวิจัยแก่
บุคลากรอยา่ง
ต่อเนื่องและ
บุคลากรบางท่านก็
ได้มีการขออนุมัติ
เข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

จัดอบรมให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อทบทวน
ความรู้ด้านวจิัยให้แก่
บุคลากร 

โครงการสัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กระบวนการวิจยั โดย
เชิญผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอกท่ีมีความรู้
ความสามารถท้ังใน
หน่วยงานและนอก
หน่วยงานมาให้ความรู ้

จ านวนอาจารย์ที่เข้า
อบรมร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

N/A พ.ย.-ธ.ค.55 ฝ่ายวิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2. แผนงานวิจัยของ
คณะขาดการ
เชื่อมโยงกับแผน
งานวิจัยของวิทยา
เขต และของ
มหาวิทยาลยั 

2. ควรมีแนว
ทางการเช่ือมโยง
แผนงานวิจัยของ
คณะเข้ากับแผนของ
วิทยาเขตและของ
มหาวิทยาลยัโดย
เน้นประเด็นความ
ต้องการของชุมชน
เป็นหลัก 

แผนงานวิจัย
บางส่วนของคณะยัง
ไม่สอดคล้องกับ
แผนงานวิจัยของ
วิทยาเขตและของ
มหาวิทยาลยั
เนื่องจาก มีข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ
และแผนวิทยาเขต
ยังไม่ชัดเจน 

จัดท าแผนวิจัยของคณะ
โดยยดึตามแผนวิจัยท้ัง
ของวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลยั 

ประชุมคณะกรราการ
ฝ่ายวิจัยและ
คณาจารย์ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. มีแผนวิจัยของที่
คณะที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผน
งานวิจัยวิทยาเขต
และมหาวิทยาลัย 

N/A พ.ย.-ธ.ค.55 ฝ่ายวิจัย 

3. การประเมินผล
โครงการวิจัยไม่
สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการได้
ครบถ้วน 

3. ควรจัดท าการ
ประเมินผล
โครงการวิจัยทุก
โครงการและ
ประเด็นการประเมิน
ต้องตอบ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการได้ครบถ้วน 
รวมทั้งสามารถน าไป
ต่อยอดการวิจยัและ
ท าผลงานทาง
วิชาการต่อไป 
 

คณะมีการ
ประเมินผล
โครงการวิจัยแต่บาง
เรื่องยังไม่มีการ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

มีการประเมินผลและน า
ผลที่ได้จากการวิจัย
น าไปใช้ในการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ
ให้เกิดองค์ความรู้ทีไ่ด้
จากงานวิจัย 

ติดตามผลการประเมิน
โครงการวิจัยทุกๆ 3 
เดือนของ
ปีงบประมาณ 

1. โครงการวิจัยมี
การประเมินผล 100 
เปอร์เซ็นต ์
2. โครงการวิจัยมี
การน าผลการ
ประเมินผลไปใช้ใน
การเรยีนการสอน
และบริการวิชาการ
ให้เกิดประโยชน ์
100 เปอร์เซ็นต ์

N/A ธ.ค.55, มี.ค.56, 
มิ.ย.56, ก.ย.56 

ฝ่ายวิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. ขั้นตอนการ
ด าเนินงานใน
แผนการด าเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ
แก่สังคมไม่ชัดเจน 

1. คณะควรมีการ
ทบทวนแผนการ
ด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการแก่
สังคมทุก
ปีงบประมาณ 

- สร้างกลไกการจัดท า
แผนการบริการวิชาการ
แก่สังคมที่เป็นรูปธรรม 

จัดประชุมการทบทวน
แผนปฏิบัติการของ
คณะโดยเพิม่
รายละเอียดแผนงาน
ด้านบริการวิชาการใน
สังคม 

แผนบริการวิชาการ 
4 ปี 

N/A  ฝ่ายแผนและ
บริการวิชาการ 

2. ไม่มีการสร้าง
บรรยากาศที่จะท า
ให้เกิดการตื่นตัวใน
การท าโครงการ/
กิจกรรม การ
บริการวิชาการ 

2. คณะควรมีการ
สร้างบรรยากาศการ
กระตุ้นเสรมิให้เกิด
โครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการ 
เช่น การนัดพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการ 
การถอดบทเรยีน
เพื่อให้เกิดการระดม
ความคิดและการมี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนงาน
บริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

      

 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. กระบวนการ
จัดการความรู้ของ
คณะยังไม่ปรากฎ
ผลอย่างเป็น
รูปธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน ามาใช้
เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักด้านการ
ผลิตบัณฑติและ
ด้านการวิจัย 

1. คณะควรก าหนด
ประเด็นความรูแ้ละ
เป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ
อย่างน้อยครอบคลมุ
พันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการ
วิจัย รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากการ
จัดการความรู้ตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

- พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบมาก
ขึ้นโดยใช้กลไกการ
จัดการความรู้เชิงระบบ 

จัดประชุม KM ตาม
ประเด็นที่คณะก าหนด  

คู่มือ KM ใน
ประเด็นที่คณะ
ก าหนด 

N/A ต.ค.55 – ก.ย.56 ฝ่ายบรหิาร 

 

2. คณะประสบ
ปัญหาขาดแคลน
อาจารย์ในสาขาวิชา
การตลาดและ
สาขาวิชาการบัญชี
ซึ่งอาจมีผลต่อการ
ผลิตบัณฑติใน
สาขาวิชาดังกล่าว 
คณะจึงควรมีการ

- ทบทวนแผนบริหาร
ความเสีย่งของคณะใน
ประเด็นที่ขาดแคลน
อาจารยส์าขาการตลาด
และสาขาวิชาการบัญชี 

โครงการบริหารความ
เสี่ยง โดยการจดั
ประชุมคณธกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

แนวทางการ
แก้ปัญหาการ
บริหารความเสี่ยงใน
ประเด็นที่เสนอ 

N/A ต.ค.55 – ก.ย.56 ฝ่ายบรหิาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะหร์ะบุความ
เสี่ยงในประเด็น
ข้างต้นและ
ด าเนินการจัดท า
แผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อลด
ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้า 

2. ไม่พบระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

3. คณะควรมีผู้แทน
เข้าร่วมพิจารณา
และตดัสินใจ
เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศของ
วิทยาเขตให้สามารถ
ใช้เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจได ้
รวมทั้งติดตามให้มี
การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บริการทุกป ี
 
 
 

ระบบสารสนเทศ
คณะด าเนินการ
ภายใต้นโยบาย
ระบบบริการ
ประสานภาระกิจ
โดยเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกับคณะ
และคณะได้มี
กิจกรรมติดตามผล
ของข้อเสนอแนะ
อย่างสม่ าเสมอ 

- - - - - - 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ไม่พบแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน
ระยะยาวของคณะ 

1. คณะควรจดัท า
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินระยะยาว
เพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้กับหน่วยงานอื่น 
ๆ ด้วย 

คณะมีการจดัท า
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินระยะสั้น
(ประจ าปี) แต่ยัง
ไม่ได้จัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน
ระยะยาว 
 

ก าหนดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจากระยะสั้นเป็น
ระยะยาว 

- มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินระยะยาว 

NA ต.ค.55 – ก.ย.56 ฝ่ายบรหิาร 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
1. ตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์บางตัวบ่งช้ีมี
ผลการด าเนินงาน
ลดลงและต่ ากว่า
เป้าหมาย  

1. คณะควรน าผล
การประกันคณุภาพ
การศึกษามา
ปรับปรุงการท างาน
และส่งผลใหม้ีการ
พัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งช้ี 

- ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนและ
ทบทวนตัวบ่งช้ีเป็น
ระยะ 

โครงการทบทวน
แผนการปฏิบัติ
ราชการ 

จ านวนตัวช้ีวัดที่
เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานของคณะ 
สามารถปฏิบัตไิด้
ครบถ้วน 

N/A ต.ค.55 – ก.ย.56 ฝ่ายแผน/ฝ่าย
ประกันคณุภาพ 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2554 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 
รำยงำน ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2556 

 
1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 4. แนวทำงกำรแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 
7. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

9. 
งบประมำณ 

10. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑิต 
1. หลักสูตรบัญชีบณัฑิต
และหลักสตูรบรหิารธรุกิจ
บัณฑิต (การตลาด)มี
จ านวนอาจารยไ์ม่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

1. ควรมีแนวทางการให้ทุนบัณฑติที่มี
ผลการเรยีนดีเยี่ยมเพื่อให้กลับมาเป็น
อาจารย์ของคณะในอนาคต 

คณะด าเนินการตามแผนและ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว ้

- - - - N/A ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิาร 

2. อาจารย์ของคณะมี
คุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการต่ ากว่าเกณฑ์
ค่อนข้างมาก 

2. คณะควรมีการส่งเสริมการเพิ่ม
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
โดยเฉพาะกลุ่มคณาจารย์ที่ถึง
ก าหนดเวลาและควรมรีะบบการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และ

ประชุมตดิตามอาจารย์ที่ถึง
เวลาท าต าแหน่งทางวิชาการ
และประเมินผลความส าเรจ็
ตามแผนการพัฒนา
คณาจารย์และสายสนับสนุน 

1.โครงการเขียน
บทความทางวิชาการ 

คณะมีอาจารย์ทีม่ี
คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น 

1 อยู่ในข้ันตอน
การยื่นขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

30,893 ฝ่ายบรหิาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

9. 
งบประมำณ 

10. 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคคลากรสายสนับสนุนให้ครอบคลุม
รวมถึงการวิเคราะหส์าเหตุของการไม่
สัมฤทธ์ิผลของแผนการพัฒนา 

3.คณะยังไม่สามารถน า
ศักยภาพอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญเป็น
อาจารย์ประจ าไปสนับสนุน
การเรยีนการสอนในระดับ 
ป.ตรไีด้อย่างเต็มที ่

3.คณะควรหาแนวทางในการดึง
ศักยภาพของคณาจารยผ์ู้ทรงคุณวฒุิให้
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตร ี

- - - - - N/A ฝ่ายวิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำพัฒนำนิสิต 
องค์ประกอบท่ี 4 งำนวิจัย 
1. บุคลากรในคณะยัง
ไม่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
เท่าที่ควร 

1. ควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย
แก่บุคลากรโดยอาจจัดร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนครและควร
จัดให้มีประจ าต่อเนื่องในทกุ ๆ ปี  

จัดอบรมให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อทบทวนความรู้
ด้านวิจัยให้แก่บุคลากร 

โครงการสัมมนาแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวน 
การวิจัย/เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาย นอก
ที่มีความรู้ความ 
สามารถทั้งในหน่วยงาน
และนอกหน่วยงานมา
ให้ความรู ้

จ านวนอาจารย์ที่เข้า
อบรมร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

2 100 10,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

2. แผนงานวิจัยของคณะ
ขาดการเช่ือมโยงกับแผน

2. ควรมีแนวทางเชื่อมโยงแผน
งานวิจัยของคณะเข้ากับแผนของ

จัดท าแผนวิจัยของคณะโดย
ยึดตามแผนวิจัยท้ังของ

ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและคณาจารย์

มีแผนวิจัยของคณะ
ที่เช่ือมโยงและ

2 100 ด าเนินการ
ร่วมกับ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

9. 
งบประมำณ 

10. 
ผู้รับผิดชอบ 

งานวิจัยของวิทยาเขต
และของมหาวิทยาลัย 

วิทยาเขตและของมหาวิทยาลยัโดย
เน้นประเด็นความต้องการของชุมชน
เป็นหลัก 

วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ผู้ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแผน
งานวิจัยวิทยาเขต
และมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายแผน 

3. การประเมินผล
โครงการวิจัยไมส่ามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้ครบถ้วน 

3. ควรจัดท าการประเมินผล
โครงการวิจัยทุกโครงการและประเด็น
การประเมินต้องตอบวตัถุประสงค์
ของโครงการได้ครบถ้วนรวมทั้ง
สามารถน าไปต่อยอดการวจิัยและท า
ผลงานทางวิชาการต่อไป 

มีการประเมินผลและน าผล
ที่ได้จากการวิจัยน าไปใช้ใน
การเรยีนการสอนและ
บริการวิชาการใหเ้กิดองค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

ติดตามผลการประเมิน
โครงการวิจัยทุก ๆ 3 
เดือนของปีงบประมาณ 

1. โครงการวิจัยมี
การประเมินผล 100 
เปอร์เซ็นต์              

1 100 N/A รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

2. โครงการวิจัยมี
การน าผลการ
ประเมินผลไปใช้ใน
การเรยีนการสอน
และบริการวิชา การ
ให้เกิดประโยชน์ 
100 เปอร์เซ็นต ์

1 100 N/A สาขาวิชา
การบัญชี 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
1.ขั้นตอนการด าเนินงาน
ในแผนการด าเนินงาน
ด้านบริการวิชาการแก่
สังคมไม่ชัดเจน 

1.คณะควรมีการทบทวนแผนการ
ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมทุกปีงบประมาณ 

สร้างกลไกการจัดท า
แผนการบริการวิชาการแก่
สังคมที่เป็นรูปธรรม 

จัดประชุมการทบทวน
แผนปฏิบัติการของ
คณะโดยเพิม่
รายละเอียดแผนงาน
ด้านบริการวิชาการใน
สังคม/โครงการประชุม
ทบทวนแผนงานด้านบิ

แผนบริการวิชาการ 
4 ปี 

1 อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

N/A ฝ่ายแผน
และบริการ
วิชาการ 

2.ไม่มีการสร้าง
บรรยากาศที่จะท าให้นิสติ
เกิดการตื่นตัวในการท า

2.คณะควรมีการสร้างบรรยากาศการ
กระตุ้นเสรมิให้เกิดโครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการ เช่น การนัด
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

9. 
งบประมำณ 

10. 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรมการ
บริการวิชาการ 

พูดคุยอย่างไมเ่ป็นทางการ การถอด
บทเรียนเพื่อให้เกดิการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
งานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

การวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.กระบวนการจดัการ
ความรู้ของคณะยังไม่
ปรากฏผลอย่างเป็น
รูปธรรมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการน ามาใช้เพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจยั 

1.คณะควรก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจดัการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
อย่างน้อยครอบคลมุพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑติและด้านการวิจัยรวมถงึ
การใช้ประโยชน์จากการจัดการ
ความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด 

พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบมากขึ้น
โดยใช้กลไกการจดัการ
ความรู้เชิงระบบ 

จัดประชุม KM ตาม
ประเด็นที่คณะก าหนด/ 
กิจกรรมการประชุม 
KM ในประเด็นท่ีคณะ
ก าหนด 

คู่มือ KM ในประเด็น
ที่คณะก าหนด 

1 อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

N/A ฝ่ายบรหิาร 

2.คณะประสบปัญหาขาดแคลน
อาจารย์ในสาขาวิชาการตลาดและ
สาขาวิชาการบัญชีซึ่งอาจมีผลต่อการ
ผลิตบัณฑติในสาขาวิชาดังกล่าว คณะ
จึงควรมีการวิเคราะห์ระบุความเสีย่ง
ในประเด็นข้างต้นและด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ 

ทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะในประเด็นที่
ขาดแคลนอาจารยส์าขา
การตลาดและสาขาวิชาการ
บัญช ี

โครงการบริหารความ
เสี่ยง/จดัประชุม
คณะกรรมการการ
บริหารความเสี่ยง 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการบริหาร
ความเสีย่งใน
ประเด็นที่เสนอ 

1 100 N/A ฝ่ายบรหิาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

9. 
งบประมำณ 

10. 
ผู้รับผิดชอบ 

2.ไม่พบระบบสาระ
สนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

3.คณะควรมีผู้แทนเข้าร่วมพิจารณา
และตดัสินใจเกีย่วกับระบบ
สารสนเทศของวิทยาเขตใหส้ามารถ
ใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจได้ 
รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการทุกป ี

- - - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
1.ไม่พบแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินระยะยาวของ
คณะ 

1.คณะควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินระยะยาวเพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้กับหน่วยงานอื่นๆด้วย 

ก าหนดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจากระยะสั้นเป็น
ระยะยาว 

- มีแผลกลยุทธ์ทาง
การเงินระยะยาว 

1 100 N/A ฝ่ายบรหิาร 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
1.ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
บางตัวบ่งช้ีมีผลการ
ด าเนินงานลดลงและต่ า
กว่าเป้าหมาย 

1.คณะควรน าผลการประกันคณุภาพ
การศึกษามาปรับปรุงการท างานและ
ส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนและทบทวนตัว
บ่งช้ีเป็นระยะ 

โครงการทบทวน
แผนปฏิบัตริาชการ/จัด
ประชุมสมัมนาการ
ทบทวนแผนปฏิบัติงาน
ของคณะ 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่
เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานของคณะ
สามารถปฏิบัตไิด้
ครบถ้วน 

1 100 N/A ฝ่ายแผน/
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
 รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่   3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 
2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 
6 คน บุคลากร จ านวน 3 คน นิสิต(ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) จ านวน 16 คน และผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
จ านวน 4 คน  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภำพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.31 ได้คุณภำพระดับ ดี และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภำพระดับ ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ 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 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด 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 

องค์ประกอบที่ 2  
กำรผลิตบัณฑติ  

2.54 2.54 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 5.00 2.72 3.18 5.00 2.74 3.19 3.83 3.83 2.72 3.46 3.70 3.70 3.65 3.38 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมกำร
พัฒนำนิสิต  

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

องค์ประกอบที่ 4 
กำรวิจัย  

1.83 1.83 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 - 2.42 2.42 3.61 3.61 2.37 2.99 3.61 3.61 2.42 3.02 

องค์ประกอบที่ 5 
กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 - 3.97 3.97 5.00 5.00 4.95 4.98 5.00 5.00 3.97 4.49 

องค์ประกอบที่ 6 
กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ 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 

องค์ประกอบที่ 7 
กำรบริหำรและ
จัดกำร  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.70 3.70 - 3.70 3.70 5.00 5.00 3.70 4.74 5.00 5.00 3.70 4.74 

องค์ประกอบที่ 8 
กำรเงินและ
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 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
กำรประกัน
คุณภำพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.41 4.41 - 4.28 4.28 5.00 5.00 4.41 4.71 4.00 4.00 4.28 4.14 

เฉลี่ยภำพรวม 2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 

ระดับคุณภำพ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ด ี ดี ดี
มำก 

พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช้ ดี 
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สรุปผลแสดงตามรายองค์ประกอบทั้ง 9 
องค์ประกอบ ในหัวข้อผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า คณะฯ 
มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี   โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 13 โครงการ/ กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 10 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
 1. โครงการเขียนบทความทางวิชาการ คณะได้ด าเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่บรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ที่ระบุว่าคณะมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตามมีคณาจารย์ในคณะที่ก าลังอยู่
ในขั้นตอนการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดโครงการดังกล่าว 
 2. จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการของคณะ โดยเพ่ิมรายละเอียดแผนงานด้านบริการวิชาการในสังคม/
โครงการประชุมทบทวนแผนงานด้านบริการวิชาการ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการในการจัดประชุมทบทวนแผนงานด้าน
บริการวิชาการแล้ว แต่ขั้นตอนการจัดท าแผนบริการวิชาการ 4 ปี ยังอยู่ในระหว่างการจัดท า 
 3. คณะด าเนินการจัดประชุม KM ตามประเด็นที่คณะก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการจัดท าคู่มือ 
 
ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของคณะ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ  9 องค์ประกอบ โดยได้รับ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 
มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2555 พบว่า มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี และมีกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้
ที่ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) จ ำนวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลกำรประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพ
ระดับ 
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วัตถุประสงค์ 
 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 
 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
วันพุธที่ 3 กรกฎำคม 2556 
เวลา 08.30 - 09.30 น.    ลงทะเบียน /คณะกรรมการฯ ประชุมหารือ ณ ห้องสว่างแดนดิน 
เวลา 09.30 – 11.00 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  
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5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎำคม 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน  
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะ  

(โดยเน้นประเด็นการจัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็น ได้แก่ อัตราก าลังคน การเงินและ
งบประมาณ และ ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และ บริหารจัดการใน
ระดับภาควิชา ในรอบปีที่ผ่านมา) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละสาขาวิชา   
เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี 

- ปริญญาตรี คละชั้นปี   
- ปริญญาโท คละชั้นปี   
- ปริญญาเอก คละชั้นปี   

เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ่มท่ี 3 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
เวลา 15.15 – 16.00 น. กลุ่มท่ี 4 กลุ่มบุคลากร (พนักงาน และลูกจ้าง) 
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน                   
 
วันศุกร์ที่  5 กรกฎำคม 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) ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ 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 าเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00             หมายถึง       การด าเนินงานระดับดีมาก 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน 
จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31  ได้คุณภำพระดับดี  
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 

ตำรำงท่ี 2 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
องค์ประกอบ

คุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ 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 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด 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 

องค์ประกอบที่ 2  
กำรผลิตบัณฑติ  

2.54 2.54 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 5.00 2.72 3.18 5.00 2.74 3.19 3.83 3.83 2.72 3.46 3.70 3.70 3.65 3.38 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมกำร
พัฒนำนิสิต  

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

องค์ประกอบที่ 4 
กำรวิจัย  

1.83 1.83 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 - 2.42 2.42 3.61 3.61 2.37 2.99 3.61 3.61 2.42 3.02 
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องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ 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 

องค์ประกอบที่ 5 
กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 - 3.97 3.97 5.00 5.00 4.95 4.98 5.00 5.00 3.97 4.49 

องค์ประกอบที่ 6 
กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

องค์ประกอบที่ 7 
กำรบริหำรและ
จัดกำร  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.70 3.70 - 3.70 3.70 5.00 5.00 3.70 4.74 5.00 5.00 3.70 4.74 

องค์ประกอบที่ 8 
กำรเงินและ
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 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
กำรประกัน
คุณภำพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.41 4.41 - 4.28 4.28 5.00 5.00 4.41 4.71 4.00 4.00 4.28 4.14 

เฉลี่ยภำพรวม 2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 

ระดับคุณภำพ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ด ี ดี ดี
มำก 

พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช้ ดี 
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบ
คุณภาพได้ดัง ตารางที่ 3 นี้ 
 
ตำรำงท่ี 3  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรำยองค์ประกอบคุณภำพ 

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

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

  2555 คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)     ตัวหำร ตัวหำร 
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 4, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.10 3.92   
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี)้ ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.12 3.99   
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี)้ 4.41 4.28   
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)  4.44 4.31   
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี)้ ยกเว้น ตัวบ่งชี้ 4 3.58 3.41   
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี)้ ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4,  12 3.54 3.40   
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  5.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 7 5.00 4.00   
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบัณฑิต              3.46 3.38   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 5 5 3 4.00 3.00   
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เง่ือนไข 1) 
0 0 0 0 0 0.00 0.00   

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

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

  2555 คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)     ตัวหำร ตัวหำร 
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

9.23 3.50 3.50 1.46 1.46   

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

1.3 5 6.99 5.0 6.99 1.17 1.17   
71.5 71.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 0 0.00 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 5 7 7 5.00 5.00 ไม่ผ่านเกณฑ์
ข้อ 6, 7 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   
2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
1  

(สมศ.) 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 0 236 94.02 236 94.02 4.70 4.70   

251 251 
  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน   276 276       
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกตแิละภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) คน   277 277       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ คน   236 236       
  จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน   10 10       
  จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน   0 0       
  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท คน   15 15       

  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า คน   15 15       
  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ท างาน คน   0 0       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

  2555 คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)     ตัวหำร ตัวหำร 
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
คน   0.00 0.00       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

0 4.11 4.18 4.11 4.18   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00   
0 0     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน   0 0       
  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceeding)  
ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00   
0 0     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน   0 0       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

  2555 คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)     ตัวหำร ตัวหำร 
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ใน
ปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 0 196 2.50 196.00 2.50 2.08 2.08   
79 78.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   4 0.00 4.0 0.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน   59 117.00 58.5 117.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   9 45.00 9.0 45.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0 0.00 0.0 0.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   1.0 3.00 1.0 3.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   1 6.00 1.0 6.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

  2555 คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)     ตัวหำร ตัวหำร 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0.0 0.00 0.0 0.00       
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   5.0 25.00 5.0 25.00       
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   0 0.00 0.0 0.00       
  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       

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต             5.00 5.00   
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   
3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  กำรวิจัย              2.99 3.02   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 5 5 4.00 4.00   
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 
สัดส่วน 29411 1,602,160 27,387.35 1,602,16

0 
27,387.35 1.83 1.83   

59 58.5 
5 

(สมศ.) 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 0 2.50 3.5 2.75 3.8 1.75 1.92   

72 71.5 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน   71.50 71.50       
  จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน   0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   5 1.25 6 1.50       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

  2555 คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)     ตัวหำร ตัวหำร 
  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 

สมศ. 
ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

    0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ใน
ปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

    0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน   1 0.25 1 0.25       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน   1 1.00 1 1.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่น าไปใชป้ระโยชน ์ ร้อยละ 0 15 20.98 15 20.98 5.00 5.00   
72 72 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง   0 0       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง   0 0       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง   15 15       
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เร่ือง   0 0       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 0 0.50 0.70 0.50 0.70 0.35 0.35   
72 71.5 

  บทความวชิาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ เร่ือง   2 0.50 2 0.50       
  บทความวชิาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เร่ือง   0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

  2555 คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)     ตัวหำร ตัวหำร 
  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษาก าหนด 
เร่ือง   0 0.00 0 0.00       

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เร่ือง   0 0.00 0 0.00       

องค์ประกอบที่ 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม            4.98 4.49   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
8 

(สมศ.) 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0 5.00 29.41 3.00 17.65 4.90 2.94   
17.00 17.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง   3 2       
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง   1 0       
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง   1 1       
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง   17 17       
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ข้อ 0 5 5 5.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือ
ความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม           5.00 5.00   
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 6 6 5 5.00 5.00   
10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

  2555 คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)     ตัวหำร ตัวหำร 
(สมศ.) 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร             4.74 4.74   
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   
13 

(สมศ.) 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน คะแนน 4.14 3.7 3.7 3.70 3.70   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ         5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ           4.71 4.14   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 8 5.00 4.00   
15 

(สมศ.) 
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนน 0 4.41 4.28 4.41 4.28   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง    
  ไม่มี 
  แนวทำงเสริม  
  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. คณะควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะที่มีความชัดเจน และไม่ควรน าค าว่า “แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี” มาใช้เป็นแผนกลยุทธ์ 
 2. คณะควรมีการจัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
มีความชัดเจน โดยอาจท าในรูปแบบตาราง เช่น 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน บรรลุตาม
เป้าประสงค์ 

ไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ 

ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
1.1……………..     
1.2……………..     
1.3……………...     
  

 3. คณะควรมีการจัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่มีความชัดเจน 
โดยอาจท าในรูปแบบตาราง เช่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์

ที ่
ตัวบ่งชี้/ 

เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ 
ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา 

1.1……………..     
1.2……………..     
1.3……………...     
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ ควรระบุว่าเป็นแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับค านิยามที่ระบุไว้
ในหน้าที่ 39 ของเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งในเล่มแผนกลยุทธ์ ควรต้องมีการระบุถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ก ล
ยุทธ์ หรือมาตรการด าเนินการที่มีความชัดเจน 
 2. คณะควรรวบรวมผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้ชัดเจน โดยอาจท าเป็นตารางสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 

1……………………….   
2……………………….   
3……………………….   

  
 แนวปฏิบัติที่ดี   
  ไม่มี 
  
องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 ได้คุณภาพระดับ ดี  
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
 1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีภาวะการได้งานท าภายใน 1 ปีสูง 
 2. คณะมีการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นรูปธรรมและนิสิตได้รับการยกย่องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับชาติ 
 3. คณาจารย์มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทางวิชาการเพ่ือ
เพ่ิมพูนคุณวุฒิการศึกษา 
  แนวทำงเสริม 
 1. คณะควรรักษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 2. คณะควรส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิ ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. คณะมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 
 2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีการเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการ  
  ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ในการผลิตต าราและท าวิจัยที่มีคุณภาพ 
 2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น และจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาต่อให้มากขึ้น 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาควรให้นิสิตได้ฝึกเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์ 
และส่งเสริมให้นิสิตทุกแผนการศึกษาส่งบทความจากงานวิจัยเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ  
 แนวปฏิบัติที่ดี   
  ไม่มี  
  
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
 คณะมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานิสิต มีระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดี มีโครงการพัฒนา
นิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน 
  แนวทำงเสริม   
  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
  ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ 
 ในการประเมินโครงการต้องมุ่งประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกาจัดกิจกรรมหรือโครงการ 
ไม่ใช่การประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนั้นคณะต้องพิจารณาปรับแบบประเมินโครงการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ของตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 โครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง คณะก าหนดให้มีการน าผลการประเมินครั้งก่อน มาปรับปรุงในการ
ด าเนินงานครั้งใหม ่
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องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่  4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  พบว่า          
คณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ได้คุณภาพระดับ ดี  
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง   
  ไม่มี 
  แนวทำงเสริม  
  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ในเล่มรายงานผลประเมินการด าเนินงานด้านวิจัยประจ าปีการศึกษา 2555-2556 ข้อมูลในส่วนผล
ประเมินการด าเนินงานด้านการวิจัยจ าแนกรายข้อ ด้านที่มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย คือด้าน
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย  คณะควรจัดสรรงบประมาณให้กับนักวิจัยอย่างทั่วถึง ซึ่งคณะมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 1.43 อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นแม้คณะจะมีการน าเอารายงานนี้ไปบรรจุในวาระแจ้งเพ่ือทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 30 พ.ค. 2556 โดยประธานที่ประชุมได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับ
แนวทางการปรับปรุงเรื่องเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องละ 15,000 บาท ก็ตาม แต่คณะควรมีการติดตาม
แนวทางดังกล่าวว่าสามารถผลักดันให้คณาจารย์มุ่งมั่นท าการวิจัยและสามารถตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารที่
อยู่ในวารสาร TCI ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 
 2. คณะควรมีการก าหนดเกณฑ์การรวบรวมและคัดสรรงานวิจัยเพ่ือน าไปสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยที่
ชัดเจนมากข้ึน โดยการสังเคราะห์งานวิจัยควรรวบรวมเป็นรูปเล่มการสังเคราะห์งานวิจัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ชุมชน ให้ได้รับทราบในหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ป้ายไวนิล แผ่นพับ รูปเล่มเอกสาร 
ฯลฯ 
 3. คณะควรผลักดันให้มีการจัดการงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดท างานวิจัยให้มากขึ้น  อีกทั้งควรมี
แนวทางที่ชัดเจนในการผลักดันให้คณาจารย์แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกและสามารถได้รับทุนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะควรด าเนินการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน โดยอาจเพ่ิม 
  1.1 การก าหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษา เข้าไปเป็นหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 
  1.2 การก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีท าโครงการวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์ 
  1.3 ก าหนดให้นิสิตทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัย
ของอาจารย์ 
 2. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์จัดท างานวิจัยที่สามารถน าไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 คณะควรติดตามแนวทางที่คณะได้เพ่ิมค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในทุน TCI ว่าคณาจารย์
ให้ความสนใจและมีงานวิจัยเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ และควรมีแนวทางอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ในการ
ผลักดันให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน 
 
ตัวบ่งช้ีที่  6 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.) 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 คณะควรจัดท าตารางสรุปงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ จ าแนกตามหน่วยงาน โดยอาจแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 
หน่วยงานราชการ กลุ่มที่ 2 หน่วยงานเอกชน กลุ่มท่ี 3 ประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ (สมศ.) 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 คณะควรมีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมผลักดันให้คณาจารย์เร่งสร้างผลงานทาง
วิชาการโดยเฉพาะผลงานทางวิชาการท่ีจะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้ พบว่า คณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
 1.คณะมีเครือข่ายภายนอกที่เป็นแหล่งเงินทุนบริการวิชาการ 
 2.คณะได้รับเงินสนับสนุนการบริการวิชาการในจ านวนที่ค่อนข้างมาก สามารถน ามาใช้เป็นงบประมาณ
พัฒนาคณะ ในด้านอื่นๆได ้
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยยังมีน้อย 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยให้มากข้ึน 
 2. คณะควรมีการบันทึกรายงานโครงการบริการวิชาการที่ชัดเจน สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาการ
ด าเนินงานโครงการ 
 3. คณะควรมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการเผยแพร่แก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกคณะอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 แนวปฏิบัติที่ดี  
  ไม่มี 
 
องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง   
  ไม่มี 
  แนวทำงเสริม 
  ไม่มี  
 จุดที่ควรพัฒนำ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 ไม่ชัดเจนว่ามีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างไร คณะควรพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  ข้อเสนอแนะ 
 ในการประเมินสรุปโครงการ ข้อความที่สรุปภาพรวมควรเชื่อมโยงหรือชี้ให้เห็นว่าเป็นโครงการที่บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนิสิตนอกเหนือจากการระบุว่าเป็นโครงการที่เสริมประสบการณ์
นอกห้องเรียน ตัวอย่างเช่น สรุปโครงการ “รัก รักษ์ถิ่น หนองหาร” สรุปโครงการ”มหกรรมท่องเที่ยวอาเซียน” 
เป็นต้น 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 คณะก าหนดให้ผู้เสนอโครงการพิจารณาผลการประเมินเพ่ือการปรับปรุง และจัดท าบันทึกข้อเสนอเพ่ือการ
ปรับปรุงแนบกับการขออนุมัติจัดโครงการครั้งต่อไป 
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องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี ้
 จุดแข็ง   
  ไม่มี 
  แนวทำงเสริม  
  ไม่มี  
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ผู้บริหารคณะควรกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของคณะ ทิศทางการด าเนินงานของคณะให้บุคลากรได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 2. ผู้บริหารคณะควรกล่าวถึงการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย อีกทั้งควร
ถ่ายทอดแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรของคณะในที่ประชุมคณะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรในคณะได้รับทราบผลการบริหารจัดการแผนและผลของการด าเนินงานของคณะ ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ 
 3. คณะควรจัดท าตารางสรุปผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งตารางสรุปนี้จะต้องรายงานครบทั้ง 10 หลัก ดังตัวอย่าง 
 
หลักท่ี หลักธรรมาภิบาล ร่องรอยหลักฐาน 

การบริหารงานของผู้บริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ปัญหา/อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

1 หลักประสิทธิผล   
2 หลักประสิทธิภาพ   
3 หลักการตอบสนอง   
4 หลักภาระรับผิดชอบ   
5 หลักความโปร่งใส   
6 หลักการมีส่วนร่วม   
7 หลักการกระจายอ านาจ   
8 หลักนิติธรรม   
9 หลักความเสมอภาค   
10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   
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 4. คณะควรจัดท าร่องรอยหลักฐานการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ อย่างชัดเจนและครอบคลุม โดยอาจรวบรวมและ
น าเสนอเป็นรูปแบบตารางดังนี้ 

ชื่อ-สกุล 
ผู้บริหาร 

ต าแหน่ง ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดความรู้ 

1.............................. คณบดี   
2.............................. รองคณบดี   
3.............................. ผู้ช่วยคณบดี   
4.............................. หัวหน้าสาขา........   

 5. ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ คณะควรก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้ชัดเจน ควรระบุค าว่า 
“ประเด็น” ไว้ด้วย 
 6. คณะควรมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นการจัดการความรู้ที่ก าหนดในเกณฑ์ข้อ 1 มาเป็นแนวปฏิบัติ 
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยอาจรวบรวมใน
รูปแบบตารางดังนี้ 
 

การรวบรวมความรู้ 
ตามประเด็นความรู้ 

แนวปฏิบัติที่ดี การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
และการเผยแพร่ 

 
 

  

 7. คณะควรพิมพ์หน้าเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจให้ครบทั้ง 4 ด้าน (การ
จัดการเรียนการสอน, การวิจัย, การบริหารจัดการ และการเงิน)เพ่ือการน าเสนอที่ชัดเจนมากขึ้น 
 8. คณะควรพิจารณาความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ครอบคลุมการบริหาร
จัดการของคณะมากยิ่งขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ 
 ข้อเสนอแนะ  
  ไม่มี 
 แนวปฏิบัติที่ดี  
  ไม่มี 
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องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1      ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง   
  ไม่มี 
  แนวทำงเสริม  
  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. คณะควรพัฒนาเอกสารยุทธศาสตร์ด้านการบริหารระบบงบประมาณคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ ให้เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 
  - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
  - การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน 
  - แนวทางการบริหารทางการเงินและงบประมาณ 
  - กลยุทธ์ทางการเงิน 
  - กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า (MTEF) 
  - ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เช่น 
  - ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน เป็นต้น 
 2. คณะควรจัดท าแนวทางการจัดสรรและการใช้เงินเป็นรายไตรมาส อาทิเช่น 
  ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2555 – ธ.ค.2555) ………..% 
  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2556 – มี.ค.2556) ………..% 
  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.2556 – มิ.ย.2556) ………..% 
  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.2556 – ก.ย.2556) ……..…..% 
                                          รวม 4 ไตรมาส 100% 
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3. คณะควรจัดท าตารางสรุปงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ การ
พัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

พันธกิจคณะ งบประมาณ
ประจ าปี 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
1 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ 
    

2 ถ่ายทอดความรู้งานวิจัย     
3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
    

5 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     
 
 4. คณะควรจัดท าตารางสรุปงบประมาณประจ าปีที่มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 
 

สาขาวิชา และ/หรือ หลักฐาน งบประมาณประจ าปี.......... 
ที่ใช้พัฒนาบุคลากร 

แนวทางการบริหารงบประมาณประจ าปี......... 
ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

1.สาขาวิชา...........................   
2.สาขาวิชา...........................   
3.สาขาวิชา...........................   
4.สาขาวิชา...........................   
5.สาขาวิชา...........................   
6.สาขาวิชา...........................   
7.บุคลากรสายสนับสนุน   

 5. คณะควรจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตเพื่อใช้ประกอบในรายงานทางการเงินด้วย 
 6. คณะควรเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและภายนอกให้ครบถ้วน อาทิเช่น เอกสารรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน หรือการเก็บส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในจากระดับมหาวิทยาลัยมา
ประกอบการน าเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย 
 7. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะควรเน้นการกล่าวถึงการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และควรน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจให้มากขึ้น มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ให้มากขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะ  
  ไม่มี 
 แนวปฏิบัติที่ดี   
  ไม่มี 
 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง   
  ไม่มี 
  แนวทำงเสริม  
  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 
 เกณฑ์ข้อ 9 ในเรื่องมีแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ พบว่ายังไม่มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้นคณะควรด าเนินการในประเด็นดังกล่าวด้วย เพื่อให้การด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้สมบูรณ์  
 แนวปฏิบัติที่ดี  
  ไม่มี 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภำพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 
  

ตำรำงท่ี 4   สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ 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 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 2.94 3.45 5.00 2.96 3.47 5.00 5.00 2.94 3.45 5.00 5.00 2.96 3.47 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรอุดมศึกษำ 

2.36 2.36 4.88 4.88 4.88 4.71 4.69 4.71 - 4.30 4.30 - 4.00 4.00 4.33 4.30 4.30 4.32 4.26 4.22 4.00 4.19 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศกึษา 

- - 5.00 5.00 5.00 4.71 4.71 4.71 - 3.70 3.70 - 3.70 3.70 5.00 5.00 3.70 4.84 4.71 4.71 3.70 4.59 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

2.36 2.36 4.80 4.78 4.80 4.70 4.67 4.70 - 4.40 4.38 - 4.05 4.05 4.10 4.03 4.40 4.19 4.03 3.96 4.05 4.04 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำง
และพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้
และสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

- - 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 - 2.42 2.42 4.50 4.50 2.37 3.22 4.50 4.50 2.42 3.25 

เฉลี่ยภำพรวม 2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 
ระดับคุณภำพ ต้อง

ปรับปรุง 
ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมำก ดี

มำก 
ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก พอใช ้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ้ ดี 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            254 
 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.47 ได้คุณภำพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
ควรเร่งพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน และพัฒนากิจกรรมพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า 
ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.25 ได้คุณภำพระดับพอใช้ สะท้อนให้
เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ยังมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไม่มากเท่าที่ควร รวมถึงผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่สามารถยื่ นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
หรือการคุ้มครองสิทธิ์อ่ืนๆ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการแล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.99 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตำรำงที่ 5 สรุปผลกำรประเมินตำมมุมมองกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ  
มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ 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. ด้านนิสติและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย - - 4.86 4.83 4.86 4.86 4.83 4.86 5.00 3.74 3.95 5.00 3.36 3.64 4.88 4.86 3.74 4.44 4.88 4.86 3.36 4.29 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.56 4.56 4.56 - 4.53 4.53 - 4.50 4.50 4.90 4.90 4.53 4.79 4.60 4.60 4.50 4.57 

3. ด้านการเงนิ 1.83 1.83 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 3.41 3.41 - 3.41 3.41 3.41 - 3.41 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม 

1.31 1.31 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.29 2.29 - 2.34 2.34 2.91 2.91 2.29 2.42 2.91 2.91 2.34 2.44 

เฉลี่ยภำพรวม 2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 

ระดับคุณภำพ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี
มำก 

พอใช ้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ้ ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี ้
 - ด้านนิสิตและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มี
ระบบและกลไกด้านการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต การส่งเสริม
กิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วน ทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 - ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภำพระดับ ดีมำก สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มี
กระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรเป็นไปอย่างดี และการจัดบริการสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนการสอนครบถ้วน 

 - ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.41 ได้คุณภำพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ควรแสวงหาเงิน
รายได้เพ่ือการด าเนินงานสนับสนุนการวิจัยและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 - ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.44 ได้คุณภำพระดับต้องปรับปรุง สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ควรหาแนวทางเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนอาจารย์ 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ  
 คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการแล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา   โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภำพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

ตำรำงท่ี 6  สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ   
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ 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. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำม
พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 

2.54 2.54 4.90 4.90 4.90 4.60 4.60 4.60 - 3.40 3.40 - 3.35 3.35 4.24 4.24 3.40 4.08 4.12 4.12 3.35 3.98 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ด้านวิชาการ 1.31 1.31 4.67 4.67 4.67 4.33 4.33 4.33 - 2.08 2.08 - 2.08 2.08 3.03 3.03 2.08 2.87 3.12 3.12 2.08 2.95 
   3) ด้านการเงนิ - - 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) ด้านการบริหารจัดการ - - 5.00 5.00 5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.06 4.06 - 3.99 3.99 5.00 5.00 4.06 4.76 4.67 4.67 3.99 4.50 
2. มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ 

1.83 1.83 4.78 4.75 4.78 4.78 4.75 4.78 5.00 3.58 3.71 5.00 3.41 3.55 4.53 4.48 3.58 4.08 4.53 4.48 3.41 4.00 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 4.75 4.67 4.75 4.75 4.67 4.75 5.00 2.94 3.45 5.00 2.96 3.47 4.80 4.75 2.94 4.10 4.80 4.75 2.96 4.11 
   2) ด้านการวจิัย 1.83 1.83 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 - 2.42 2.42 3.61 3.61 2.37 2.99 3.61 3.61 2.42 3.02 
   3) ด้านการให้บรกิารทางวิชาการแก่
สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 - 3.97 3.97 5.00 5.00 4.95 4.98 5.00 5.00 3.97 4.49 

   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยภำพรวม 2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 

ระดับคุณภำพ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก พอใช ้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ้ ดี 
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หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 - ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภำพระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.95 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 สะท้อนให้
เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาครบตามมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน แต่ควรมีการพัฒนาในด้านวิชาการให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
เช่น การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ รวมทั้งการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมผลักดันให้คณาจารย์เร่งสร้างผลงานทาง
วิชาการโดยเฉพาะผลงานทางวิชาการท่ีจะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 - ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน  ได้คุณภำพระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้าน
ต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.02 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 และด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบตามมาตรฐานทั้ง 
4 ด้าน โดยควรเร่งพัฒนาและปรับปรุงในด้านการวิจัยเพ่ือให้มีผลการด าเนินงานในระดับที่ดียิ่งขึ้น เช่น การสนับสนุนให้อาจารย์รวมกลุ่มท า การวิจัยและการแสวงหาแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอกให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
ล ำดับ 

ที่ 
ล ำดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsI
D 

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 99 99 
2   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลเุป้าหมาย 99 99 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ 
3 1 1 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 6 6 
4 2 2 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
5 3 3 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 5 5 
6 4 4 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
7 5 5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก - - 
8 6 6 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข - - 
9 7 7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสตูรฉบับเดียวกัน 1 1 

10 8 8 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 1 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
12 10 10 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
13 11 587 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - - 
14 12 25 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - - 
15 13 26 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - - 
16 14 27 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
17 15 28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
18 16 29 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
19 17 30 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
20 18 31 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
21 19 32 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
22 20 33 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบ 
- - 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
24 22 35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
25 23 36 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
26 24 37 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
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ล ำดับ 
ที่ 

ล ำดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsI
D 

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

27 25 38 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
28 26 39 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
29 27 40 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF 6 6 
30 28 41 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
31 29 42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 5 5 
32 30 43 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
33 31 44 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 1 1 
34 32 45 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
35 33 46 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
36 34 47 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีารประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
6 6 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
38 36 49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 5 5 
39 37 50 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
40 38 51 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 1 1 
41 39 52 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
42 40 53 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
43 41 11 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด 1 1 
44 42 12 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
45 43 13 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 
46 44 14 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
47 45 15 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
48 46 16 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
49 47 17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
50 48 18 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด - - 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
52 50 20 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
53 51 21 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
54 52 22 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
55 53 23 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
56 54 24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
57 55 61 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
- - 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
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ล ำดับ 
ที่ 

ล ำดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsI
D 

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

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 านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่
ก าหนดในแต่ละปี) 

6 6 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
66 64 56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 5 5 
67 65 57 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
68 66 58 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 1 1 
69 67 59 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
70 68 60 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
71 69 695 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
6 6 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
73 71 697 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 5 5 
74 72 698 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
75 73 699 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 1 1 
76 74 700 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
77 75 701 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
78 76 68 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรกับภาครัฐ

หรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
- - 

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 1,448 1,448 
86 84 76 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา - - 
87 85 77 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 1,317 1,317 
88 86 78 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
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89 87 79 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 131 131 
90 88 80 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 49 49 
91 89 81 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 82 82 
92 90 82 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
93 91 83 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก - - 
94 92 102 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 71.5 71.5 
95 93 103 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 58.5 58.5 
96 94 104 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 13 13 
97 95 598 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปรญิญา

หรือเทียบเท่า 
71.5 71.5 

98 96 599 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือ
เทียบเท่า 

4 4 

99 97 600 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

58.5 58.5 

100 98 601 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

9 9 

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

3.50 3.50 

102 100 107 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 64.5 64.5 
103 101 108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 4 4 

104 102 109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 52.5 52.5 
105 103 110 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8 8 

106 104 111 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 2 
107 105 112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - - 

108 106 113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 1 
109 107 114 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 1 

110 108 115 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 5 
111 109 116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - - 

112 110 117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 5 

113 111 118 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 
114 112 119 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - - 
115 113 120 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - - 

116 114 121 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 
117 115 122 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 
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118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 6.99 6.99 
119 117 123 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 1,774.02 1,774.02 
120 118 124 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
121 119 125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1,705.38 1,705.38 
122 120 126 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
123 121 127 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 68.64 68.64 
124 122 128 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
125 123 129 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
126 124 130 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นักศึกษา 108 108 
127 125 131 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการ

ใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
477 477 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.02 4.02 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจดุเช่ือมต่อ
อินเตอร์เนต็ในระบบไรส้าย (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.82 3.82 

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.88 3.88 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

3.93 3.93 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้(เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

3.88 3.88 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
134 132 138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 3.88 3.88 
135 133 139 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
136 134 140 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
137 135 142 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
138 136 143 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
139 137 84 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ1) 277 277 
140 138 85 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า 276 276 
141 139 86 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ 236 236 
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อาชีพอิสระ) 
142 140 87 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 14 14 
143 141 88 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
144 142 681 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว - - 
145 143 89 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 10 10 
146 144 682 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 1 
147 145 683 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร - - 
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
12,313.39 12,313.39 

149 147 669 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ2 16.2) 304 304 
150 148 670 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 34 34 
151 149 671 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) - - 
152 150 93 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
58 58 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.18 4.18 

155 153 96 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - 

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

- - 

158 156 99 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

- - 

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF - - 

162 160 692 (REPORT) จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด - - 
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
- - 
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164 162 165 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

- - 

165 163 672 - (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - - 

166 164 166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

- - 

167 165 167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ 

- - 

168 166 170 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - - 
169 167 175 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาโท) 
- - 

170 168 176 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบันหรือจังหวัด - - 

171 169 177 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

172 170 178 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - 

173 171 179 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

174 172 180 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 
175 173 91 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 34 34 

176 174 181 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

- - 

177 175 183 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับ
ในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไม่นับซ้ ากบัค่าน าหนักอื่นๆ) 

- - 

178 176 184 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

179 177 185 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

180 178 186 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ Scopus 
(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

181 179 588 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
เอก) 

- - 

182 180 589 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบันหรือจังหวัด - - 
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183 181 590 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 
184 182 591 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
- - 

185 183 592 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

186 184 593 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 
187 185 92 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - - 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา     องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.15 4.15 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

4.06 4.06 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.11 4.11 

191   จ านวนกิจกรรมนิสิตทีม่ีการน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม - - 

   - จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 27 27 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 1767 1767 
   - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1 1 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 731 731 
   - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 8 8 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม 718 718 
   - จ านวนกิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 6 6 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 152 152 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย     องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 

192 189 146 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับการพัฒนาศกัยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

58.5 58.5 

193 190 147 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั 58.5 58.5 
194 191 164 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร - - 
195 192 148 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 508,000 508,000 
196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 508,000 508,000 
199 196 152 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,094,160 1,094,160 
200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
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201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,094,160 1,094,160 
203 200 156 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 58.5 58.5 
204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58.5 58.5 
207 204 160 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - - 
208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
211 208 612 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 13 13 
212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 13 
215 212 616 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - 
216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
219 216 193 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับ
ในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

5 5 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 5 
223 220 194 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีช่ือปรากฏในประกาศ

ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 
- - 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
227 224 195 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 
- - 

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
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231 228 200 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านว
นบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
235 232 202 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
239 236 203 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า) 
1 1 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 
243 240 204 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า) 
- - 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
247 244 205 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
251 248 206 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
1 1 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 
255 252 207 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ - - 
256 253 208 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 15 15 
257 254 209 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพ 2 2 
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258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ - - 
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ - - 
260 257 212 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 
- - 

261 258 213 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

- - 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
262 259 214 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ 17 17 

263 260 215 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 3 3 

264 261 216 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 1 1 
265 262 594 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน

และการวจิัย 
1 1 

องค์ประกอบท่ี 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่่ า

กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
3.88 3.88 

องค์ประกอบท่ี 7  การบรหิารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - - 
268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 4.14 4.14 

269   จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด 9 9 
270   จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
18 18 

   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 17 17 
   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 1 1 

271   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

9 9 

   - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพท้ังในประเทศ 9 9 
   -จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพต่างประเทศ - - 

272   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพระดับชาติ 1 1 
   - ด้านการวิจัย - - 
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ด้านอื่นๆ - - 

273   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ 

- - 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          270 

ล ำดับ 
ที่ 

ล ำดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsI
D 

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

   - ด้านการวิจัย - - 
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ด้านอื่นๆ   

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 10,268,070 10,268,070 

285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 

286   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ีและที่ดนิ   

   - ปีงบประมาณ 6,744,051.63 6,744,051.63 

   - ปีการศึกษา   

287   ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 336,400.00 336,400.00 

288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 2,410,308.41 2,410,308.41 

289   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปงีบประมาณ) - - 

290   ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 5,292,481.37 5,292,481.37 

291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 3,187,618.37 3,187,618.37 

292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 336,400 336,400 

องค์ประกอบท่ี 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของสถาบันที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ ์(จากคะแนนเตม็ ๕) 
4.20 4.20 

275 267 579 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 58 58 
276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีคณุลกัษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
4.18 4.18 

277 269 581 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

278 270 582 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาโทท่ีมคีุณลกัษณะตามอัต
ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

279 271 583 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 
280 272 584 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่มีคณุลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
- - 

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑติที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 17 17 
282 274 689 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 58 58 
283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเตม็ ๕) 4.18 4.18 
284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ ๕) 
4.18 4.18 

องค์ประกอบท่ี 98  องค์ประกอบส านักงาน กพร. 
293 277 222 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด 2,218 2,218 
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294 278 223 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหล ี - - 
295 279 224 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร - - 
296 280 225 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง 75 75 
297 281 226 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น - - 
298 282 227 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ - - 
299 283 229 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า - - 
300 284 230 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - - 
301 285 231 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลาย ู - - 
302 286 232 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย ์ - - 
303 287 233 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว - - 
304 288 234 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม - - 
305 289 235 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ 2,143 2,143 
306 290 236 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 
307 291 237 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ - - 
308 292 238 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ

ที่ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
1,321 1,321 

309 293 239 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเกาหลีที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

310 294 240 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเขมรที่
ก าหนด(ไดค้ะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

311 295 241 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาจีนกลางที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

65 65 

312 296 242 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

313 297 243 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาทมิฬที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

314 298 245 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาพม่าที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

315 299 246 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

316 300 247 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามาเลย์ที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

317 301 248 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามลายูที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 
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318 302 249 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาลาวที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

319 303 250 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

320 304 251 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,256 1,256 

321 305 252 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอินโดนีเซีย
ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

322 306 253 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

- - 
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ภำคผนวกที่ 2 
สรุปประเด็นจำกกำรสัมภำษณ์ 

กลุ่มอำจำรย์ 
1. อาจารย์มีความภาคภูมิใจต่อการท างานที่คณะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาก 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน เช่น โรงอาหารสถานที่ทานข้าว ห้องเรียน 

คอมพิวเตอร์ โรงจอดรถ รถบัสส าหรับพานิสิตไปศึกษาดูงาน จักรยานไม่เพียงพอ คอมพิวเตอร์ช ารุดไม่มีการ
ซ่อมแซม 

3. รายวิชาไทยศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณในการพานิสิตจ านวน 300 คน ไปศึกษาดูงาน 50,000 บาท ซึ่งไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจริง 

4. งบประมาณค่าที่พักในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 600 บาท น้อยกว่าอัตราค่าใช้จ่ายจริง 
5. ค่าท่ีพักอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรมีอัตราสูงมากเกินไป 
6. การสนับสนุนงบประมาณในการไปน าเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศไม่เพียงพอ 
7. ควรมีโครงการสัมมนาคณะอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดให้ไปทั้งคณะ ภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้  
8. ควรมีการสร้างความเข้าใจการกรอกข้อมูล มคอ. ก่อน เพ่ือลดปัญหาความผิดพลาดในการใช้งาน 
 
กลุ่มบุคลำกร 
1.  บุคลากรมีความภาคภูมิใจต่อองค์กร มีความสามัคคี มีความเป็นพ่ีเป็นน้องช่วยเหลือกันทุกด้าน 
2. อยากให้ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
3. การปรับเพิ่มอัตราค่าท่ีพักอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรสูงขึ้นไม่เหมาะสม 
4. อยากให้เพ่ิมจ านวนเงินทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อมากข้ึน 
5. ความไม่เท่าเทียมกันของเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
6. คณะมีบุคลากรที่ดูแลงานด้านวิชาการน้อย 
 
กลุ่มนิสิตปัจจุบัน 
1. จ านวนรับนิสิตของวิทยาเขตเข้ามาเกินกว่าทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุนที่มีอยู่ ท าให้โรงอาหาร หอพัก 

ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ ห้อง LAB ภาษา และงบประมาณส าหรับจัดกิจกรรมของนิสิตไม่เพียงพอ 
2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีปัญหา นิสิตประสบปัญหาหลายด้าน เช่น  
 -  การออกเกรด โดยเกรดที่เคยแจ้งในเทอมก่อนเมื่อมาตรวจสอบกับระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงเองไม่ถูกต้อง  
 - การช าระค่าเทอม มีการแจ้งในระบบว่านิสิตยังไม่ได้ช าระค่าเทอมทั้ง ๆ ที่ได้ด าเนินการแล้ว  
 - การลงทะเบียน โดยนิสิตได้วางแผนการลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว แต่ระบบขัดข้องนิสิตต้องมาลงทะเบียนใหม่

ตอนเปิดเทอม แต่เมื่อมาด าเนินการใหม่ก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากหมู่เรียนเต็มแล้ว 
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 - ระบบประเมินการสอนอาจารย์เกิดความคลาดเคลื่อน ท าให้นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ได้  
3. ระบบอินเตอร์เน็ต และ WIFI ช้า และคอมพิวเตอร์เก่า ไม่พร้อมใช้งาน 
4.  การขอมีบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยล่าช้า 
5. โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนช ารุดใช้งานไม่ได้ เช่น Projector นาฬิกา เป็นต้น 
6. นิสิตต้องปั่นจักรยานมาซื้อตั๋วส าหรับขึ้นรถโดยสารเพื่อเข้าไปในตัวเมือง 
7. อัตราค่าตั๋วโดยสาร 30 บาทต่อเที่ยว แพงเกินไป  
8. อยากให้มีรถรางบริการทุก 30 นาที 
9. อยากให้มีร้านค้า สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน เช่น การติดเครื่องปรับอากาศที่โรงอาหาร การจัดให้มีร้านค้า

เสื้อผ้าภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
10. อยากให้ มก.ฉกส. เป็นผู้น าทางด้านวิชาการในแถบภาคอีสาน และให้มีระบบการคัดเลือกนิสิตเข้ามาเรียนที่

เข้มงวดและมีคุณภาพมากข้ึน 
11. การติดต่อขอเอกสาร เช่น ใบรายงานผลการศึกษา นิสิตต้องไปติดต่อช าระเงินที่อาคารบริหาร (อาคาร 1) ก่อน

มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) 
12. นิสิตปริญญาโทต้องการให้คณะจัดให้มีห้องส าหรับติวหลังเวลาราชการ 
13. นิสิตปริญญาโทประสบปัญหาความล่าช้าในการติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย จึงอยากให้

มหาวิทยาลัยทบทวนกระบวนการในการให้บริการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
14. อยากให้มหาวิทยาลัยรักษาวัฒนธรรมการรับน้อง ซ้อมบูมให้คงอยู่ไปตลอด 
15. นิสิตมีความมีความรัก ผูกพัน และภาคภูมิใจ ต่อมหาวิทยาลัยมาก  
 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่ำ 
1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการขององค์กร 
2. ควรส่งเสริมให้บัณฑิตมีความเสียสละ อุทิศตนให้กับงาน การปรับตัวเข้ากับองค์กร การเปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ใน

การท างานมากขึ้น 
3. ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ 
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 ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


