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ค ำน ำ 
 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพภายในซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
วิเคราะห์หาจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคณะให้ดีขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

 การประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 2556  ซึ่งเป็นการประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555– 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
โดยยึดตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ รวม 37 ตัวบ่งชี้ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2556 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาการประเมินคุณภาพได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับค าแนะน าอันเป็นประโยชน์เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาคณะให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนัก์  สุดสุข) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
                                                                                             วันที่ 17 มิถุนายน 2556 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีพันธกิจหลักในด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) ตัวบ่งชี้ที่  16.1, 16.2, 17, 
18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมาพิจารณา) และไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  เรื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก) ทั้งนี้คณะได้
ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. รวมทั้งหมด จ านวน 37 ตัวบ่งชี้  
 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน 37 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 4.21 ด ี 4.15 ด ี 4.48 ดี 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 4.17 ด ี 4.11 ด ี 4.46 ดี 
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 13 ตัวบ่งช้ี 3.75 ด ี 3.45 ด ี 3.57 ดี 
รวม สกอ. + สมศ. 36 ตัวบ่งชี้ 4.02 ดี 3.87 ดี 3.77 ดี 
รวมท้ังหมด 37 ตัวบ่งชี้ 4.04 ดี 3.90 ดี 4.08 ดี 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับใช้
ผลจากคณะกรรมการ 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภำพ 

1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

- - 4.27 4.27 3.57 3.57 4.04 4.04 



2                                                                             รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555          

องค์ประกอบคุณภำพ 

1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย  - - 4.12 4.12 1.77 1.67 2.94 2.89 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 4.00 4.50 4.00 4.67 4.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ  

- - 4.50 3.00 3.40 3.40 4.28 3.08 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.46 4.11 4.25 4.05 

คะแนนภำพรวม 4.48 4.15 4.46 4.11 3.57 3.45 4.08 3.90 
ระดับคุณภำพ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 5.00 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ 
6 ข้อ 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้นิสิต 

5 ข้อ 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน 6 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สร้างสรรค ์

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหารทุก

ระดับของคณะ 
7 ข้อ 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สมศ.    

8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 100 5.00 

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

5 ข้อ 5.00 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5 ข้อ 5.00 

 
2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 4 ข้อ 4.00 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 45.82 3.82 
6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ 4.00 

สมศ.    
1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี
ร้อยละ 86.62 4.33 

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.06 4.06 

5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 57 5.00 4.29 
ร้อยละ 7.1 3.57 

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 4.11 4.11 
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* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับใช้
ผลจากคณะกรรมการ 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4 ข้อ 3.00 

สมศ.    
3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ร้อยละ 14.47 2.89 

10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 3 ข้อ 3.00 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 3.59 2.99 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 3.40 3.40 

 
 
4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 

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

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
95,825.07 บาท/คน 2.66 2.36 
30,960.73 บาท/คน 2.06 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 2 ข้อ 2.00 

5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 4 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ร้อยละ 8.07 1.34 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 0 ข้อ 0.00 

สมศ.    
6 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 1.73 0.43 
7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 1.15 0.29 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับใช้
ผลจากคณะกรรมการ 
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  ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีจุดแข็ง และจุดที่
ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. มีการจัดโครงการแลกปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแผน ท าให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนมากข้ึน 

1. คณะมีสาขาวิชาที่หลากหลาย มีความเข้มแข็งและมี
หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

2. มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชา ท าให้มีจ านวนนิสิต
สนใจมาเรียนจ านวนมาก 

2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ทุนวิจัย
ของนิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และบุคลากร 

3. มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบก ากับดูแลงานด้านการ

วิจัยที่ชัดเจน  

3. มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีต่อเนื่อง และมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้ง
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา 

4. มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการวิจัยแก่
บุคลากรและนิสิตเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

4. มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

5. อาจารย์กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนมาก 

 

6. มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบก ากับดูแลงานด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

 

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

7. มีโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
หลากหลายทั้งในส่วนของนิสิตและบุคลากร ทั้งที่สายวิชา/
คณะจัดเองและร่วมกับวิทยาเขต 

 

8. คณะฯ มีแหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนจากเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และแหล่งเงินที่ได้รับสนับสนุนจาก
โครงการภาคพิเศษ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนเนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  

 

9. มีการแสวงหางบประมาณจากแหล่งอื่น โดยจัดท า
โครงการเงินกู้จาก สอ.มก. เพ่ือพัฒนากายภาพ เช่น การ
ปรับปรุงอาคาร การก่อสร้างอาคารการเรียนการสอน
เพ่ิมเติม และมีศักยภาพในการช าระหนี้คืนภายใน 15 ปี   
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10. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
1. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ท าให้ไม่มีเวลาท าผลงานที่
จะเสนอขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจและใส่ใจใน
ระบบประกันคุณภาพท่ีจะน ามาช่วยในการพัฒนา
องค์กร เช่น ขาดการประสานข้อมูลของแต่ละสาขาใน
การรวบรวบโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี  

2. จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมีน้อย จึง
ท าให้ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนน้อย  เนื่องจากไม่ได้มี
ข้อก าหนดให้นิสิตที่ท าศึกษาค้นคว้าอิสระแทนวิทยานิพนธ์
ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางด้าน
ศิลปศาสตร์มีน้อย (ร้อยละ 16.33) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน ยังมีความเข้าใจ แนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ไม่ถูกต้องตรงกัน จึง
ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ 

3. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปมีน้อย (ร้อยละ 8.07) 

4. ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4. อาจารย์ในบางสาขาวิชามีภาระงานสอนและภาระ
งานอ่ืนๆ ค่อนข้างมากท าให้ไม่มีเวลาในการผลิต
ผลงานวิจัย 

 จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
5. ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อยมาก 5. จ านวนเงินวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
6. ไม่มีระบบและกลไกที่สนับสนุนการด าเนินงานบริการ
วิชาการในภาพรวมของคณะเท่าท่ีควร ผลงานที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่เป็นโครงการ/กิจกรรมของสายวิชา 

6. ขาดการประสานข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาในการ
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน โดยระบุผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

7. โครงการที่มีผลกระทบต่อสังคมท่ีชัดเจนยังมีน้อย 7. การประเมินผลส าเร็จยังไม่ครบทุกโครงการ/
กิจกรรม 
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8. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของ
คณะ ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

8. ไม่มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

9. โครงสร้างองค์กรยังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

9. ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและกระบวนการจัดการ
อย่างครบวงจรยังมีความคลาดเคลื่อน ไม่ครอบคลุม 
โดยเฉพาะในด้านแผนกระบวนการจัดการความรู้ 

10. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ยังไม่มีการวิเคราะห์ โดยใช้
วิธีการ  SWOT Analysis 

10. ไม่พบแผนระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ 

11. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมือง สังคม และอ่ืน ๆ มีผลต่อ
รายรับของหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณประจ าปี เช่น 
การปรับค่าจ้างพนักงาน แนวโน้มการเกิดของประชากร
ลดลง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

11. ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ 

12. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน ยัง
ด าเนินการไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน      

12. บุคลากรยังขาดความเข้าใจและใส่ใจในระบบ
ประกันคุณภาพ ที่จะน ามาช่วยในการพัฒนาองค์กร  

13. ผู้บริหารและบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพ ไม่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม และไม่ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

 

 แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนำ 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ควรจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยมี
โครงการ/กิจกรรม ที่จะผลักดันให้ผลการด าเนินงานใน
ภาระกิจที่ตนเองรับผิดชอบสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้มากขึ้น 
 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. 

2. ควรมีระบบและกลไกท่ีเอ้ือให้อาจารย์ที่ประสงค์จะขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้มีโอกาสมากข้ึน เช่น ลดภาระงาน
สอนให้น้อยลง เป็นต้น 

2. เพ่ิงการส่งเสริมให้บุคลากรขอต าแหน่งทางวิชาการ 
และควรวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ให้
เหมาะสม 

 แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนำ 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

3. ควรเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เลือกท าการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานเช่นเดียวกับนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 

3. ควรวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ให้เหมาะสม 
เพ่ือให้อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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4. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพใน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต กับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
และก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติร่ วมกัน เ พ่ือให้ทุก
หลักสูตร/รายวิชามีผลการด า เนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

4. กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายใน (สวพ.) และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

5. ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการวิจัย ควรพัฒนาระบบ
กลไกในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการวิจัย
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการ
สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ สามารถผลักดันให้
มีผลการด าเนินงานด้านการวิจัยสูงขึ้นได้ 

5. สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อหากรอบแนวทางในการสร้างงานวิจัยให้
มากขึ้น 

6. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น มีแนวปฏิบัติ มีเจ้าหน้าที่อ านวย
ความสะดวก เป็นต้น 

6. ควรมอบหมายผู้ประสานงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีด้าน
การบริการทางวิชาการแก่สังคม ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

7. ควรด าเนินการให้ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันว่า การ
จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต้องมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย และต้องมี
โครงการที่มีผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน รวมทั้งมีระบบ
และกลไกที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด านินงาน
ร่วมกัน เพ่ือจะได้ผลการด าเนินงานที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ชัดเจนและไม่เพ่ิมภาระแก่สายวิชา  

7. ควรประเมินผลส าเร็จให้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 

8. ควรมีกลุ่มที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่มี
ประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

8. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ โดยเฉพาะในด้านองค์ประกอบของการจัดการ
ความรู้ให้ครบวงจร เช่น การระบุความรู้ การคัดเลือก
ความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ
เข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ภายในองค์กร 

9. ควรมีการส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนที่
ชัดเจนให้มากข้ึน 

9. ควรจัดท าแผนระบบสารสนเทศท่ีก าหนดรายละเอียด 
เช่น วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของแต่ละระบบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ต้องการใช้ในแต่ละระบบงบประมาณ การประเมินความ
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คุ้มค่าและการจัดล าดับความส าคัญของระบบ 

 แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนำ 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

10. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉาะในส่วนที่ไม่มีในระบบของ
มหาวิทยาลัย 

10. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินระดับคณะใน
ระยะยาว และให้มีการน าข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และสถานะทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ทางการเงินต่อไป 

11. ควรมีการประชุมบุคลากร อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกัน  
 

11. ควรมีมาตรการให้บุคลากรได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและด าเนินการตามแนวทาง ตามระบบการ
ประกัยคุณภาพ 

12. คณะฯ ควรจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ทางการเงิน ที่มี
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ตาม
ใช้วิธีการ  SWOT Analysis โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบในระดับคณะฯ และหน่วยงานย่อย ควบคู่กับ
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดท า
แผนด าเนินงานเป็นรายปีให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 พันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ  

12. ผู้บริหารของคณะควรให้ความส าคัญในการติดตาม
ผลการด าเนินงานทั้ง 4 พันธกิจ  เพ่ือน ามาทบทวน
ปรับปรุง 
 

13. ควรพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการ
บริหารบุคคล ด้านอัตราบุคลากร การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชุมอาเซียน เพ่ือมิให้มีผลต่อการเงิน
งบประมาณ 

13. ควรปรับปรุงแผน เช่น แผนบริการวิชาการ แผนการ
จัดการความรู้ แผนระบบสารสนเทศ แผนระบบบริหาร
ความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์การเงิน 
เพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของคณะ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

14. ควรวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนการ
สอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านบริหาร
ทั่วไป  

14. ควรเขียน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยน า
ผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ ที่ก าหนด เนื่องจากคณะมีผลการด าเนินงาน
ครบถ้วน แต่ขาดผู้รวบรวม สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามตัวบ่งชี้ รวมทั้งควรมีการสอบ
ทานความถูกต้องของข้อมูลในเล่ม รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของคณะ  

15. ควรจัดกลุ่มหน่วยงานภายในที่เป็นระบบชัดเจน เช่น 
หน่วยที่พ่ึงพาตนเองได้ดี-ดีมาก หน่วยที่พ่ึงพาตนเองได้

15. เร่งให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการให้เป็นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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พอใช้ และหน่วยที่ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และจัดกลุ่ม
หน่วยที่มีลักษณะเป็นศูนย์ต้นทุน และหน่วยที่เป็นศูนย์
ก าไร เพ่ือสามารถบริหารงบประมาณ     
16. ผู้บริหารสูงสุดควรมีมาตรการทีท าให้ผู้บริหารและ
บุคลากรเห็นความส าคัญและมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นงานประจ าในส่วนที่ตน
เกี่ยวข้อง 

16. กระตุ้นให้อาจารย์และนักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ
วิชาการรวมทั้งการน า 
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เพิ่มขึ้น  

 แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนำ 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

17.  ควรมีการก ากับดูแลให้ผู้ บริหารที่ รับผิดชอบ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  น าผลการประเมินคุณภาพมา
ปรับปรุงการท างาน เ พ่ือให้ เกิดการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

17. ผู้บริหารที่รับผิดชอบควรก าหนดการประชุมของ
คณะท างานทุกพันธกิจ เพ่ือเป็นช่องทางในการรวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ในระดับคณะให้เป็นรูปธรรม 

 18. ควรมีระบบและกลไก เพ่ือสนับสนุนให้เกิดแรง
บันดาลใจ ความใส่ใจ ความกระตือรือร้น ในการพัฒนา
งานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 19. ควรปรับปรุงระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของนิสิตและบุคลากร 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

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

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดเป็นคณะล าดับที่ 14  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการ
แบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2536 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110  ตอนที่ 121 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 โดยมีการแบ่งส่วนราชการ
เป็นส านักงานเลขานุการ ไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะฯ จึงเสนอมหาวิทยาลัย ขออนุมัติแบ่งส่วนราชการภายในด้านวิชาการเป็น
สายวิชา โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2540  มีมติเห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานวิชาการภายในเป็น 3 สายวิชา ได้แก่ สายวิชา
วิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการ
ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ภายในคณะและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2543 เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2543 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ก าแพงแสน)      

      เมื่อได้รับอนุมัติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ก าแพงแสน) คณะฯ ได้มีการด าเนินการ
สรรหาและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ โดยมีการด าเนินงานระยะหนึ่ง ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ได้สิ้นสุดวาระพร้อมคณบดี (ผศ.
แสงสุรีย์  สินธุวณิก) เมื่อ พ.ศ. 2545  ต่อมาในช่วงของผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งมี รศ.ดร.คณพล  จุฑามณี 
ด ารงต าแหน่งคณบดี พิจารณาเห็นว่าศูนย์ดังกล่าวยังขาดความพร้อมทั้งด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร  
เนื่องจากคณาจารย์ประจ าที่มีอยู่มีภาระงานมาก ต้องให้บริการการสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับคณะอ่ืน  การผลิตบัณฑิต
ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนั้น
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 
จึงมีมติให้ชะลอการด าเนินงานของศูนย์ไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินงาน 

       คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน (ผศ.ดร.ชานันก์  สุดสุข) มีนโยบายด้านการปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ก าแพงแสน) โดยมี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นประธาน เพ่ือให้ศูนย์มีการด าเนินงาน มีกิจกรรมที่สามารถสร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ดังนั้นคณะกรรมการประจ าคณะฯ คราว
ประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อปรับโครงสร้างการ
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ด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะ โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
ก าแพงแสน  เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะซึ่งมีทั้งด้าน
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ โดยไม่เน้นเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ก าแพงแสน เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  นอกจากนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวิชาการ มีความคล่องตัวมากขึ้น และเป็นไปตามนโยบายของ
คณบดี ในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าคณะฯ จึงเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการภายในคณะฯ เป็นดังนี้   

1. สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์  
3. สายวิชาศิลปศาสตร์ 
4. ส านักงานเลขานุการ 
5. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
6. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์  
7. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  
8. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
9. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
10. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์  
11. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์  
12. โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.)  

   หน่วยงานล าดับที่ 6-11 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดตั้ง แต่หน่วยงานล าดับที่ 12 ชะลอการขออนุมัติจัดตั้ง 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ปรัชญา 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักในความส าคัญของ

ความรู้พ้ืนฐาน มีทักษะและรู้จักใช้หลักวิชาในการท างานและการแก้ไขปัญหา มีคุณธรรมในการด ารงชีพและมี
จิตส านึกในการจรรโลงสังคม 

ปณิธำน  
สร้างบัณฑิตให้มีปัญญา คุณธรรม และความสุข 
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วิสัยทัศน์ 
บูรณาการวิชาการ และสร้างงานวิจัยในระดับสากล 

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

 
 
วัตถุประสงค์ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิชาชีพชั้นสูงทางด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้แก่นิสิตทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ   

2. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของบุคลากร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ 

3. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 

4. บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม  

5. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหา
และพัฒนาสังคม  

6.  บริการวิชาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่สังคม  

7. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งประสานศิลป์และวิทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 ค ำอธิบำย 
 ประสำน หมายถึง ท าให้เข้ากันสนิท เชื่อม 
 ศิลป์และวิทย์ หมายถึง ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ ซึ่งได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ 
 บัณฑิตที่มีคุณภำพ หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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1.4 แผนงำนประจ ำปีของคณะ   

 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2555 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสตูรและกระบวนกำรเรยีนรู้แบบบูรณำกำร 

1.บริหารจัดการหลักสูตร

ตามมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

1. โครงการสร้างหลักสูตร/รายวิชาทีบู่รณาการระหว่างสาขา 

    - โครงการจัดท าหลกัสูตร วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

    - โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสตูรบัณฑิตศึกษานานาชาติร่วมกับ

สถาบันต่างประเทศ 

 

 

จ านวนหลกัสูตร 

จ านวนหลกัสูตร 

 

 

1 

1 

 

25,000 

100,000 

 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

 

สายวิชาคณิตศาสตร์ 

ฝ่ายวจิัย 

2. สร้างระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. โครงการจัดการความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    - โครงการทัศนศึกษารายวิชาตา่งๆ 

    - โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลกัสตูร 

    - โครงการนิสิตพบอาจารย์ทีป่รึกษา 

    - โครงการศึกษาดูงานรายวิชาต่างๆ 

    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าวจิยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและการประเมินผล 

 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

 

330 

4.21 

4.23 

697 

20 

 

20 

 

236,881 

42,900 

40,950 

1,458,000 

24,000 

 

29,000 

 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

 

ปีงบประมาณ 2555 

 

สายวิชา 

สายวิชา 

สายวิชา 

สายวิชา 

ฝ่ายวิชาการ 

 

ฝ่ายวิชาการ 

2. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย 

    - โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนสิิตด้านการเรียนและวิจัย 

    - โครงการเปิดโลกทัศน์งานวิจยัให้กบันิสิตในหลักสูตร วทม. จุลชวีวิทยา 

 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

134 

3.51 

 

13,455 

2,000 

 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

 

โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี

โครงการจัดตั้งสายวิชาจุล

ชีววิทยา 
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กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการพัฒนาสื่อการสอนแบบ e-learning  จ านวนรายวิชา 1 31,000 ปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายวิชาการ 

3. การส่งเสริมให้นิสิตมี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 

ประสงค์ 

 

 

 

 

 

1. โครงการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 

    - โครงการนิสิตฝึกงาน ( 2 โครงการ ) 

    - โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต 

    - โครงการอบรมมารยาทการเข้าสังคมและจริยธรรม ส าหรับนิสิต ชั้นปีที ่4 

    - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกบัมารยาทในการรับประทานอาหาร

แบบสากล 

    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสมัครงานและสัมภาษณ์งาน (2 โครงการ) 

    - โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการท างาน 

ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่าน

การฝึกงาน 

 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

90 

 

 

27 

3.51 

3.51 

 

3.51 

3.51 

65,000 

 

 

18,564 

100,000 

13,300 

 

107,700 

30,000 

ปีงบประมาณ 2555 

 

 

ม.ค. 2555 

ก.พ. 2555 

ก.พ. 2555 

 

4 ก.พ. 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

 

สายวิชาศิลปศาสตร์ , 

โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี

สายวิชาคอมพิวเตอร ์

IT (ภาคพิเศษ) 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

 

สายวิชา 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านกึรับผิดชอบแก่นิสิต 

     - โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2555 ( 2 โครงการ ) 

 - โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรกัษาสิ่งแวดล้อม 

     - โครงการอาสาพัฒนาสังคมและชมุชน 

  - โครงการค่าย Turn IT On 

  - โครงการบ าเพ็ญประโยชน ์( 2 โครงการ) 

  - โครงการสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

  - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม( 3 โครงการ ) 

 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

65 

46 

60 

150 

3.51 

3.51 

3.51 

 

43,798 

68,405 

60,000 

120,000 

130,000 

10,000 

104,962 

 

31 มี.ค. 55 

20 พ.ย. 54 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ก.พ. 55 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

 

สายวิชา 

IT (ภาคพิเศษ) 

IT (ภาคพิเศษ) 

IT (ภาคพิเศษ) 

สายวิชา 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

สายวิชา 

3. โครงการพัฒนานิสิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     - โครงการสอนน้องรักษ์ภาษาคอมพิวเตอร์ 

 

     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารวิเคราะห์ข้อมูลดว้ย Excel  

     - โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์ 

     - โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรต่างๆ ( 6 โครงการ ) 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

3.51 

 

3.51 

3.51 

3.51 

 

20,000 

 

20,000 

20,000 

140,000 

 

ก.ค. 2555 

 

ภาคต้น 2555 

ก.พ. 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

 

โครงการจัดตั้งสายวิชา

คอมพิวเตอร์ 

บริหารธุรกิจฯ 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

IT (ภาคพิเศษ) 
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กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

     - โครงการเสริมทักษะสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.51 10,000 ปีงบประมาณ 2555 การจัดการ ภาคพิเศษ 

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตเพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติ     

    - โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (2 โครงการ) 

    - โครงการเสริมบทเรียนเพื่อบูรณาการทักษะการเขียน 

    -โครงการสนับสนุนการร่วมกจิกรรมแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและ

วิชาการระหวา่งนิสิต ศวท. และมหาวิทยาลัยคุณหมิง 

    - โครงการEnglish Singing Contest 

    - โครงการหนังสือพิมพภ์าษาอังกฤษ 

    - โครงการสัมมนาภาษาในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 

    - โครงการสัมมนาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

    -โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตปีที่ 1 

    - โครงการเสริมบทเรียนเพื่อบูรณาการทักษะการฟัง-พูด ( 2 โครงการ) 

    - โครงการจัดสอบมาตรฐาน (TOEIC) 

- โครงการฝึกเขียนและผลิตหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

    - โครงการ English one Language different culture 

    - โครงการสอบมาตรฐาน Pre IELTS 

    - โครงการฝึกปฏบิัติการใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมนานาชาติในประเทศ 

TTESOL 

     - โครงการ Study English Abroad Project 2012 

     - โครงการ Business Model งานเกษตร ก าแพงแสน 

     - โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง ประสบการณ์ของผู้ประกอบกิจการวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

     - โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค

แห่งการแข่งขัน 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

 

3.51 

150 

3.51 

 

3.51 

3.51 

3.51 

   3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

 

3.51 

3.51 

3.51 

 

3.51 

 

 

450,000 

100,000 

40,000 

 

250,000 

20,000 

20,000 

7,800 

100,000 

170,000 

60,000 

50,000 

 100,000 

10,000 

 100,000 

 

70,000 

20,000 

10,000 

 

6,000 

 

 

ปีงบประมาณ 2555 

12 พ.ย. 53 

ปีงบประมาณ 2555 

 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ก.ค.-ก.ย. 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

 

เม.ย. – พ.ค. 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

24 ก.พ. 2555 

 

ปีงบประมาณ 2555 

 

 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาจีน 

 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

การจัดการ ภาคพิเศษ 

การจัดการ ภาคพิเศษ 

 

บริหารธุรกิจฯ 

 



18                                                                             รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555          

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

     - โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง Strategic Moves  

     - โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง แนวทางสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

     - โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง กลยทุธ์การตลาดสมยัใหม่ 

     - โครงการบรรยายพิเศษทางการตลาด 

     - โครงการบรรยายพิเศษทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

     - โครงการเรียนรู้การจัดฝึกอบรมของนิสิตในรายวิชา 01132221 การ

จัดการทรัพยากรมนุษย ์

     - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร

แบบสากล 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

3.51 

3.51 

 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

 

3.51 

10,000 

10,000 

 

10,000 

20,000 

15,000 

10,000 

 

10,000 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

 

ภาคปลาย 2554 

ภาคปลาย 2554 

ก.พ. 2555 

ม.ค.- ก.พ. 2555 

 

ม.ค.- ก.พ. 2555 

 

บริหารธุรกิจฯ 

บริหารธุรกิจฯ 

 

บริหารธุรกิจฯ 

บริหารธุรกิจฯ 

บริหารธุรกิจฯ 

บริหารธุรกิจฯ 

 

บริหารธุรกิจฯ 

 

5. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น าแก่นิสิต 

     - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและทักษะการท างานเป็นทีม 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

3.51 

 

80,000 

 

ปีงบประมาณ 2555 

 

การจัดการ ภาคพิเศษ 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนวิจัยสู่ระดบัสำกล 

1. สร้างเครือข่ายเพิ่มโอกาส

ในการผลิตผลงานวิจัย 

1. โครงการสร้างเครือข่ายวิจยัระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอก 

    - โครงการประชุมวิทยาการด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละของจ านวน

โครงการที่ยื่นขอรับการ

สนับสนุน 

 

80 

 

20,000 

 

ปีงบประมาณ 2555 

 

ศสวท. 

2. โครงการสร้างเครือข่ายวิจยักับชุมชนและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 

    - โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการกับต่างประเทศ 

ร้อยละของจ านวน

โครงการที่ยื่นขอรับการ

สนับสนุน 

 

80 

 

200,000 

 

ปีงบประมาณ 2555 

 

ศสวท. 

2. จัดหาทรัพยากรและสิ่ง

สนับสนุนการท าวจิัย 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการวจิยั 

2. โครงการเสริมสร้างการใช้โปรแกรม Excel และWord ส าหรับงานวิจัย 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

3.50 

 

10,000 

 

ปีงบประมาณ 2554 

 

สายวิชาเคมี 

3. สร้างกลไกสนับสนุนให้

ผลงานวิจัยสู่ระดับสากล 

1. โครงการสนับสนุนเงินทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวนโครงการ 20 400,000 ปีงบประมาณ 2554 ศสวท. 

2. โครงการให้รางวัลการตีพิมพบ์ทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวนบทความที่ตีพิมพ ์ 20 300,000 ปีงบประมาณ 2554 ศสวท. 

4. สร้างระบบและกลไกการ 1. โครงการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรือบริการวิชาการให้เป็นองค์ความรู้ที่      
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กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

จัดการความรู้จากงานวิจยั

และบริการวิชาการ 

คนทั่วไปเข้าใจได้ 

    - โครงการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการของคณะ (3 โครงการ) 

 

    - โครงการบริการวิชาการเคมี 

    - โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านบริหารรัฐกิจ 

    - โครงการชุมชนสัมพันธ ์

    - โครงการอบรมบริการวิชาการแก่ชมุชน 

    - โครงการเพื่อการพัฒนาสังคม 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

โครงการ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

 

70 

 

3.51 

100 

1 

3.51 

65 

 

300,000 

 

30,500 

10,000 

50,000 

10,000 

30,000 

 

ปีงบประมาณ 2555 

 

ปีงบประมาณ 2555 

ม.ค. – ก.ย. 2555 

มิ.ย. – ก.ย. 2555 

ภาคต้น 2555 

26 พ.ย. 2554 

 

ศสวท. 

 

สายวิชาเคมี 

สังคมศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ 

บริหารธุรกิจฯ 

สังคมศาสตร์ 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรเชิงรุกเพื่อรับกำรเปลีย่นแปลง 

1. พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

2. โครงการสร้างระบบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

    - โครงการประเมินคุณภาพหนว่ยงานภายใน ประจ าปี 2555 

    - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

    - โครงการประเมินผลการด าเนินงาน 

    - โครงการกิจกรรม 5 ส. ต่อเนื่อง 

    - โครงการก าหนดสมรรถนะหลักและเกณฑ์ประเมินบุคลากรทุกระดับ 

    - โครงการสัมมนาติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

    - โครงการรางวัลคุณภาพส าหรับหนว่ยงานภายใน 

 

ผลการประเมิน 

จ านวนฐานขอ้มูล 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ต าแหน่ง 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

3.51 

2 

10 

3.51 

2 

3.51 

3.51 

 

70,000 

5,000 

45,000 

10,000 

80,000 

15,000 

25,000 

 

พ.ค. 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

21 พ.ค. 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

เคมี 

สังคมศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการ 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

 2. โครงการพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้ 

    - โครงการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการของคณะ 

 

จ านวนผู้เข้ารว่ม/คน 

 

2 

 

200,000 

 

 ปีงบประมาณ 2555 

 

ศสวท. 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

เชิงกลยุทธ ์

1. โครงการก าหนดสรรถนะหลกัของบุคลากร   จ านวนโครงการ/กจิกรรม 3 100,000 ปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร 

     - โครงการอบรมความปลอดภยัในการท างาน 

     - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

     - โครงการอบรมการดูแลและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับบุคลากร 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

3.51 

3.51 

3.51 

 

2,600 

6,000 

20,000 

 

24 ส.ค. 2555 

มี.ค. – มิ.ย. 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

 

สายวิชาวิทยาศาสตร์ 

สายวิชาเคมี 

งานจัดการศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

     - โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อพฒันางานประจ า 

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาคณิตศาสตร์ 

     - โครงการศึกษาดูงานคณิตศาสตร์ 

     - โครงการพัฒนาบุคลากร 

     - โครงการสัมมนาบุคลากร ( 16 โครงการ) 

     - โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

50,000 

200,000 

50,000 

533,000 

648,000 

25,000 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

28 พ.ค. 2555 

ส านักงานเลขานุการ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ 

หน่วยงาน 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

3. โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 

     - โครงการจัดกจิกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์และวัน

ผู้สูงอาย ุ

     - โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูบุคลากรดีเด่น 

     - โครงการส่งเสริมความเข้าใจและศรัทธาในศาสนา 

     - โครงการครบรอบ 19 ป ีเนื่องในวนัคล้ายสถาปนาคณะ 

     - โครงการธรรมน าชวีิต 

     - โครงการท าบุญโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์และงานปีใหม่ 2555 

     - โครงการพินิจอดีตผ่านวัฒนธรรม 

     - โครงการเล่าเรื่องภาษาและวัฒนธรรมและสังคมจีน 

     - โครงการไตรสิกขา 

     - โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย 

     - โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตไทย 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

3.51 

 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

3.51 

 

20,000 

 

10,000 

10,000 

50,000 

4,000 

15,000 

50,000 

17,000 

9,200 

40,000 

30,000 

 

เม.ย. 2555 

 

ปีงบประมาณ 2555 

ปีงบประมาณ 2555 

ส.ค. 2555 

มี.ค.-เม.ย. 2555 

ธ.ค. 2554 

มิ.ย. – ส.ค. 2555 

ก.พ. – มิ.ย. 2555 

ม.ค. 2555 

2 ก.พ. 2555 

16 มี.ค. 2555 

 

ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ฯ 

 

ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ฯ 

ส านักงานเลขานุการ 

ส านักงานเลขานุการ 

สายวิชาวิทยาศาสตร์ 

สายวิชาฟิสิกส ์

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

บริหารธุรกิจฯ 

บริหารธุรกิจฯ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานเชิงรุก 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ จ านวนฐานขอ้มูลที่พัฒนา 1 10,000 ปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของคณะ 

กิจกรรม / โครงกำร 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

31            

2. ประชุมกลุ่มท าความเข้าใจเกีย่วกบัตวับ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ตลอดจนการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  

            

3. จัดท าโครงการเพื่อของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 
2557 

            

5.  ก าหนดวันเวลาและรูปแบบการประเมินคุณภาพ
หน่วยงานภายในคณะ      

            

6.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพหน่วยงาน                
7.  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงของ
หน่วยงาน 

            

8.  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงของ
คณะ 

            

9. หน่วยงานรวบรวมขอ้มูลตามตัวบ่งชี้ และจัดท า SAR             
10. กรรมการประกัน/ฝ่าย รวบรวมขอ้มูลตามตัวบ่งชี้ 

และจัดท า SAR คณะ 
            

11. หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้
คณะกรรมการ   

 
           

12. ประเมินคุณภาพหน่วยงาน  (โครงการประเมิน
คุณภาพ ประจ าป ี2556 กิจกรรม 1) 

 
      7-10     

13. แจ้งผลการประเมินคุณภาพหนว่ยงาน ประจ าปี 
2556 ให้หน่วยงานทราบ 

 
        3    

14. หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาปรับปรงุฯ ส่งคณะ         28    
15. คณะฯ ส่งรายงานการประเมินตนเอง         19    
16. คณะฯ รับการประเมินคุณภาพ (โครงการประเมิน
คุณภาพ ประจ าป ี2556 กิจกรรม 2) 

 
       26-

28 
   

17. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกนัคุณภาพแก่
บุคลากร 

 
           

18. โครงการรางวัลคุณภาพส าหรับหนว่ยงานภายใน             

19. คณะฯ รับการตรวจเยีย่ม (โครงการประเมินคุณภาพ 
ประจ าป ี2556 กิจกรรม 3) 
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะ 
        แผนภูมิที่ 1 โครงสร้ำงองค์กร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  * เป็นหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน 
 
  
 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
 

สำยวิชำ หน่วยงำนสนับสนุน 

  - สำยวิชำวิทยำศำสตร์ 
  - สำยวิชำคณิตศำสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
  - สำยวิชำศิลปศำสตร์ 
  - โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำเคมี* 
  - โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำฟิสิกส์* 
  - โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำจุลชีววิทยำ* 
  - โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำคอมพิวเตอร์* 
  - โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำบริหำรธุรกิจ 
    และเศรษฐศำสตร์* 
  - โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำสังคมศำสตร์* 
  - โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำอุตสำหกรรมบริกำร
และนวัตกรรมภำษำ* 

 

   - ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
   - ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

 
 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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แผนภูมิที่ 2  โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 
  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

คณบดี 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

รองคณบดี 
  
   

ฝ่ำยวิทยำศำสตร์   
 

ฝ่ำยศิลปศำสตร์   
 

ฝ่ำยบริหำร  
 

ฝ่ำยประกันคุณภำพ   
 

ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ   
 

ฝ่ำยกิจกำรนิสิต   
 

ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำและวิเทศสัมพันธ ์  
 

ฝ่ำยพัฒนำและประชำสัมพันธ ์  
 

ฝ่ำยท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม  
 

ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

ผู้ช่วยคณบดี 
  
   

อธิกำรบด ี
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รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
 

 1. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ประธานกรรมการ 

 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 

 3. รองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์      กรรมการ 
 4. หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์      กรรมการ 
 5. หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์      กรรมการ 

 6. หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์      กรรมการ 

 7. อ.ดร.แตงอ่อน   พรหมมิ     กรรมการ 

 8. รศ.ปริทรรศน์   นฤทุม     กรรมการ 

 9. รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ ์  กรรมการ  
 10. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
1. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายศิลปศาสตร์     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

หัวหน้ำหน่วยงำน 
  
   

- หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
- หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอเทคโนโลยี 

 

- หัวหน้ำสำยวิชำ 
- ประธำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ 
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5. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม   กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต    กรรมการ 
13. หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ  
14. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประชาสัมพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
15. น.ส.นิษา  บุญปองหา     ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 
 
 
 
 

 
1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของคณะ 

รำยนำมผู้บริหำรคณะ 
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ชานันก์  สุดสุข 
 รองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์  รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย 
 รองคณบดีฝ่ายศิลปศาสตร์  อ.ดร.อุดม ศรีนนท์ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.วุฒิพงษ์  ศิลปวิศาล 
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ ์
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อ.ดร.พจมาลย์  พูลมี 
 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณชิพัฒน์ 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประชาสัมพันธ์ อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ 
 รองคณบดีฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อ.ดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล  
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อ.ภัทรพร จินตกานนท์ 
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รำยนำมผู้บริหำรหน่วยงำนภำยใน 
  หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี 
 หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ 

  หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ อ.ดร.ปัทมา จันทร์เจริญสุข  
  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์ 
  หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี อ.ดร.วรางคณา   จิตตชุ่ม 
  *ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี อ.ดร.ปิต ิ ตรีสุกล 
  *ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ อ.ดร.ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ 
  *ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ 
  *ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ รศ.ชุติมณฑน์  บุญมาก 
  *ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ อ.ดร.พงศ์พันธ์ ศรีเมือง 
  และเศรษฐศาสตร์   
  *ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข  
  ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ    อ.ดร.อนามัย       ด าเนตร 
                  และนวัตกรรมภาษา 

 
หมำยเหตุ  *  เป็นต าแหน่งที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน 
 
 
 
 
 

  
ผู้บริหำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร ์
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                                                                               คณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  
                                                                                          ผศ.ดร.ชำนันก์ สุดสุข 

 
รองคณบดีฝ่ำยวิทยำศำสตร์ 
รศ.ศริิภัทรำ เหมือนมำลัย 

 
รองคณบดีฝ่ำยศิลปศำสตร์ 

อ.ดร.อุดม  ศรีนนท์ 

 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 

ผศ.วุฒิพงษ์  ศิลปวิศำล 

 
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ  

รศ.จิตรำภรณ์ ธวัชพันธุ ์

 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 

รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์ 

 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต  

อ.ดร.พจมำลย์ พูลมี 

 
รองคณบดีฝ่ำยบัณฑิตศึกษำและวิเทศสัมพันธ์ 

ผศ.ดร.ธนวรรณ พำณิชพัฒน 

 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำและประชำสัมพันธ์ 

อ.ดร.เครือมำศ  สมัครกำร 

 
รองคณบดีฝ่ำยท ำนุบ ำรุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม  
อ.ดร.วิเนตร แสนหำญ 

 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร  

อ.ดร.ประภำ  โซ๊ะสลำม 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 

อ.ดร.จุฑำทิพย์  โพธิ์อุบล 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต  

อ.ภัทรพร  จินตกำนนท์ 
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หัวหน้ำสำยวิชำศิลปศำสตร์ 
อ.ดร.ปัทมำ จันทร์เจริญสุข 

 

 
หัวหน้ำสำยวิชำวิทยำศำสตร์ 

อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศร ี

 
หัวหน้ำสำยวิชำคณิตศำสตร์ 

อ.ดร.สุจิตรำ  แสนหำญ 

 
หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

นำงวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ 

 
หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและ 

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
อ.ดร.วรำงคณำ จิตตชุ่ม 

 
ประธำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำเคมี 

อ.ดร.ปิติ ตรีสุกล 

 
ประธำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำฟิสิกส์ 

อ.ดร.ศศิมลฑล  ม่วงศรีจันทร์ 

 

 
ประธำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำจุลชีววิทยำ 

อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชำติ 

 
ประธำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำคอมพิวเตอร์ 

รศ.ชุติมณฑน์ บุญมำก 

 
ประธำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ 
บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 

อ.ดร.พงศ์พันธ์  ศรีเมือง 

 
ประธำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำสังคมศำสตร์ 

รศ.นันทนำ เลิศประสบสุข 

 
ประธำนโครงกำรจัดตั้งสำยวิชำอุตสำหกรรม

บริกำรและนวัตกรรมภำษำ  
อ.ดร.อนำมัย ด ำเนตร 

 

 

ผู้บริหำรหน่วยงำนภำยใน 

ผู้บริหำรหน่วยงำนภำยใน 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          29 

1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ที่คณะภำคภูมิใจ 
 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลส าหรับหน่วยงาน จากจ านวนรางวัลประเภทบุคคล 
นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 15,300 บาท  และเงินรางวัลประเภทบุคคล นักวิจัยผู้
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 6 รางวัล ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา  แซ่ปัง  สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 

ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

2) อาจารย์ ดร.พจมาลย์  พูลมี สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร์ 

     ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

3) อาจารย์ ดร.พิเชษฐ  อนุรักษ์อุดม  สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 

     ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

4) อาจารย์ ดร.ศุภเดช  สุจินพรัหม สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ 

      ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

5) รองศาสตราจารย์ ดร.สิริภัทร์  พราหมณีย์  สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร์ 

      ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

6) อาจารย์ ดร.สุนันท์  ทิพย์ทิพากร  สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 

      ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

 2.  นิสิตได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรม คือ นางสาวชนิกา ประยูรวงค์ 
นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี และได้เข้ารับโล่รางวัลกับท่านรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นางสาว
ศันสนีย์ นาคคง) ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล            

 

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

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภท ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

25.915 25.915 0 33.287 33.287 0 33.123 33.123 0 

งบประมาณเงิน
รายได ้

50.267 39.403 10.864 51.039 40.859 10.180 63.193 53.950 9.243 

รวม (บำท) 76.182 65.318 10.864 84.326 74.146 10.180 96.316 87.073 9.243 
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 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ (บำท) 

2553 2554 2555 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 76.18 84.33 96.24 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ N/A 0.18 0.38 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 62.30 36.16 81.18 
ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 6.07 4.70 5.90 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ N/A N/A N/A 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์ 0.14 0.12 2.07 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ N/A 1.76 2.30 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 10.86 10.18 9.24 
สินทรัพย์ถาวร 1.11 1.76 16.65 

 รายรับ-รายจ่าย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยรับ ตำมแหล่งรำยรับ (บำท) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. เงินได้จากค่าหน่วยกิต 
49,695,626.00 

23,160,685.91 19,425,123.00 

2. เงินได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ 25,337,900.00 38,017,400.00 

3. เงินจัดสรรผลประโยชน์จากการเรียนการสอนหลักสูตรภาค
พิเศษ 

- 64,374.35 3,780,780.00 

4. เงินรายไดจ้ากการประยุกต์และบริการวิชาการ - - - 
5. เงินรายไดสุ้ทธิโครงการพัฒนาวชิาการ 323,620.00 184,363.04 376,900.00 

6. เงินรายไดจ้ากการบริหารงาน 257,006.30 1,990,628.11 114,945.00 

7. เงินรายได้อดุหนุนจากมหาวิทยาลัย 196,200.00 228,600.00 187,740.00 

8. เงินรายได้อื่นๆ  229,285.70 72,590.78 1,290,508.00 

รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 50,701,737.00 51,039,142.19 63,193,396 

รำยจ่ำย ตำมประเภทรำยจ่ำย (บำท)    

1. งบบุคลากร 5,436757.87 6,814,837.44 7,791,085.00 

2. งบด าเนินงาน 17,170,009.04 15,911,395.22 18,722,419.00 

3. งบลงทุน 6,070,272.65 4,698,627.19 2,705,750.00 

4. งบอุดหนุน 2,137,364.00 6,715,184.67 9,391,853.00 

5. งบอ่ืนๆ 8,588,210.95 6,719,603.63 15,020,425.00 
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รำยรับ ตำมแหล่งรำยรับ (บำท) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 39,402,614.51 40,859,648.15 53,631,532.00 

 

 

 

 

 

1.9.2 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีกำรศึกษำ 2555 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์    

 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์    

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 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  
1. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร ์

               

สำยวิชำคณิตศำสตร์ 
2. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร์
ประยุกต ์

            

สำยวิชำศิลปศำสตร์ 
3. หลักสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

            

สำยวิชำวิทยำศำสตร์ 
4. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
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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 

5. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาวิทยาการพืช 

            

6. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

             

7. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร ์

               

8. หลักสตูรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวผลิตภณัฑ ์
 
 

                    

โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำเคมี 
9.  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาเคม ี

                   

10. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคม ี

                

โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำฟิสิกส์ 
11. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส ์

               

โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำคอมพิวเตอร์ 
12. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
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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 

13. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                

โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำจุลชีววิทยำ 
14. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

                

15. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

               

โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 
16.  หลักสูตร
บริหารธรุกิจ 
สาขาวิชาการจดัการ 

               

17. หลักสตูร
บริหารธรุกิจ 
สาขาวิชา การตลาด 

               

โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำสังคมศำสตร์ 
18. หลักสตูรศลิปศา
สตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร ์
 
 

                

โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำอุตสำหกรรมบริกำรและนวัตกรรมภำษำ 
19. หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและท่องเที่ยว  

                    

20.  หลักสูตรศลิปศา
สตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากล 

                    

21.  หลักสูตรปรญิญา                     
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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 

ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากล 

รวม    11      -     7     -     1     2 19 2 21 - 17 6 

หมำยเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 

 

1.9.3 จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำ/สำขำวิชำ  ปีกำรศึกษำ 2555 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

รวม 
ป.โท ป.เอก 

สำยวิชำคณิตศำสตร์ 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ 4 0 0 4 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ 0 0 0 0 
สำยวิชำวิทยำศำสตร์ 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 68 0 0 68 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการพืช 0 3 0 3 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
0 14 0 14 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว
ผลิตภณัฑ ์

0 7 0 7 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ์ 0 4 0 4 
- หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลติภณัฑ ์ 0 0 9 9 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ 1 0 0 1 
สำยวิชำศิลปศำสตร์ 

- หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 95 0 0 95 
o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ 68 0 0 68 

โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำฟิสิกส์ 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 49 0 0 49 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ 0 0 0 0 
โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำเคมี 

- หลักสตูรหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี 37 0 0 37 
- หลักสตูรหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 0 4 0 4 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ 9 0 0 9 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

รวม 
ป.โท ป.เอก 

โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำจุลชีววิทยำ 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 24 0 0 24 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 0 10 0 10 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ 0 0 0 0 
โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำคอมพิวเตอร์ 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 60 0 0 60 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 65 0 0 65 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ 0 0 0 0 
โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 

- หลักสตูรบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการ 61 0 0 61 
- หลักสตูรบริหารธรุกิจ สาขาวิชา การตลาด 14 0 0 14 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ 10 0 0 10 
โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำสังคมศำสตร์ 

- หลักสตูรศลิปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0 13 0 13 
o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ 0 0 0 0 

โครงกำรจัดต้ังสำยวิชำอุตสำหกรรมบริกำรและนวัตกรรมภำษำ 
- หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ท่องเที่ยว 
28 0 0 28 

- หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล 

0 6 0 6 

- หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล 

0 0 7 7 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ 0 0 0 0 
รวมท้ังสิ้น 10 สำยวิชำ     

- หลักสตูรทั้งหมด 11 8 2 21 
o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 593 55 16 664 
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1.9.4 จ ำนวนบุคลำกร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

ประเภทบุคลำกร 
ปีกำรศึกษำ 

2554 2555 
1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 2 2 
ปริญญาโท 65 83 
ปริญญาเอก 75 79.5 
รวม 142 164.5 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี 3.5 7 
ปริญญาโท 2 2 
ปริญญาเอก 0 0 
รวม 5.5 9 

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี 5.5 9 
ปริญญาโท 67 85 
ปริญญาเอก 75 79.5 
รวมทั้งหมด 147.5 173.5 

2.นักวิจัยและ
บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ท า
วิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 0 0 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 
รวม 0 0 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี 0 0 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 
รวม 0 0 

รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี 0 0 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 
รวมทั้งหมด 0 0 

3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 90 95 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 223.5 254.5 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  14 14 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 237.5 268.5 
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หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
    ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 
 
 
 
 

 จ ำนวนอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คุณวุฒิกำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

(ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 
ภำควิชำ/
สำขำวิชำ 

อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ รวม 

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

คณิตศาสตร ์ 0 2 7 9 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 9 12 

วิทยาศาสตร ์ 1 4 16.5 21.5 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 1 1 6 21.5 28.5 

ศิลปศาสตร ์ 7 19 6 32 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 7 35 

เคม ี 0 3 14 17 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 16 20 

ฟิสิกส ์ 1 4 5.5 10.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5.5 11.5 

จุลชีววิทยา 0 0 13 13 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 15 

คอมพิวเตอร ์ 0 8 0 8 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 13 0 13 

บริหารธรุกิจฯ 0 5.5 2 7.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 2 8.5 

สังคมศาสตร ์ 0 6.5 3 9.5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7.5 3 10.5 

อบน. 0 11 0.5 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.5 11.5 

สุพรรณฯ 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

รวมท้ังหมด 9 71 67.5 147.5 0 6 6 12 0 8 5 13 0 0 1 1 9 85 79.5 173.5 

 

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 9 78 78 165 139 12 13 1 165 
2 6-9 เดือน 0 14 3 17 17 0 0 0 17 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 2 1 3 3 0 0 0 3 
4 ลาศึกษาต่อ  0 14 0 14 13 1 0 0 14 
5 ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 9 107 82 199 172 13 13 1 199 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 9 85 79.5 173.5 147.5 12 13 1 173.5 
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หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน 
รวมทั้งอาจารย์ที่มสีัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
  ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไมส่ามารถน ามานับได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน แยกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2555 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (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 ำนักงำน
เลขำนุกำร 

9 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 5 0 

สำยวิชำ
วิทยำศำสตร ์

2 9 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 2 9 0 0 

สำยวิชำ
คณิตศำสตร ์

0 2 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 0 2 0 0 

สำยวิชำศิลป
ศำสตร ์

2 3.5 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 2 3.5 0 0 

โครงกำรจัดตั้ง
สำยวิชำเคม ี

1 6 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 1 6 0 0 

โครงกำรจัดตั้ง
สำยวิชำฟิสิกส ์

1.
5 

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 0 1.5 0 0 0 

โครงกำรจัดตั้ง
สำยวิชำจุล
ชีววิทยำ 

1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

โครงกำรจัดตั้ง
สำยวิชำ
คอมพิวเตอร์ 

0 8 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 0 8 0 0 

โครงกำรจัดตั้ง
สำยวิชำ
บริหำรธรุกิจฯ 

1 2 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 1 2 0 0 

โครงกำรจัดตั้ง
สำยวิชำ
สังคมศำสตร ์

0 3 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 0 3 0 0 

โครงกำรจัดตั้ง 0 6 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 6 1 0 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          39 

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 
สำยวิชำ
อุตสำหกรรม
บริกำรฯ 
ศูนย์ส่งเสริม
กำรวิจัยและ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

0 3 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 0 3 0 0 

รวม 17
.5 

67.
5 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17.
5 

72
.5 

5 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 สถำบันนำนำชำติ  

รำยกำร > 3 เดือน < 3 เดือน 
อำจำรย์ นักวิจัย อำจำรย์ นักวิจัย 

1. อาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมา
สอนหรือวิจัยที่คณะ 

- - - - 

2. อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย 
ณ สถาบนันานาชาต ิ

- - 1 - 

 

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

หน่วยงำน 
จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำ

ร่วมพัฒนำตนเอง 
(ไม่นับซ้ ำ) 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำตนเอง (จ ำแนกตำมประเภท) 

ประชุม/สมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ 

ส านักงานเลขานุการ 33 31 31 0 0 

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
3 3 2 0 0 
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หน่วยงำน 
จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำ

ร่วมพัฒนำตนเอง 
(ไม่นับซ้ ำ) 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำตนเอง (จ ำแนกตำมประเภท) 

ประชุม/สมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ 

โครงการจดัตั้งส่วนงานจดั

การศึกษา 
10 10 7 0 0 

สายวิชาวิทยาศาสตร ์ 11 8 8 0 0 

สายวิชาคณติศาสตร ์ 2 2 2 0 0 

สายวิชาศิลปศาสตร ์ 6 6 3 0 0 

โครงการจดัตั้งสายวิชาเคม ี 7 7 0 0 0 

โครงการจดัตั้งสายวิชา

ฟิสิกส ์
3 3 2 0 0 

โครงการจดัตั้งสายวิชาจุล

ชีววิทยา 
4 4 4 0 0 

โครงการจดัตั้งสายวิชา

คอมพิวเตอร ์
5 8 4 2 0 

โครงการจดัตั้งสายวิชา

สังคมศาสตร ์
3 3 3 0 0 

โครงการจดัตั้งสายวิชา

บริหารธรุกิจและ

เศรษฐศาสตร ์
3 3 2 0 0 

โครงการจดัตั้งสายวิชา

อุตสาหกรรมบริการและ

นวัตกรรมภาษา 
10 10 10 0 0 

รวม 103 98 78 2 0 

1.9.5  จ ำนวนนิสิตทั้งหมด (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง)  

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 จำกกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี 

รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

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

สำยวิชำคณิตศำสตร ์                
- หลักสตูร วท.บ. 
(คณิตศำสตร์) 

21   0 21  0  0  0  0  0 0   0 0  0  21  0  21  

- ภาคปกต ิ 21   0 21  0  0  0  0  0 0   0 0  0  21  0  21  
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี 

รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

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

สำยวิชำวิทยำศำสตร์                 
- หลักสตูร วท.บ. 
(วิทยำศำสตรช์ีวภำพ) 

69 0 69 54 0 54 49 0 49 62 0 62 234 0 234 

- ภาคปกต ิ 69 0 69 54 0 54 49 0 49 62 0 62 234 0 234 
สำยวิชำศิลปศำสตร์                  
- หลักสตูร ศศ.บ. 
(ภำษำอังกฤษ) 

166  0  166  238  0  238  159  0  159  124  0  124  687 0  687  

- ภาคปกต ิ  62 0  62  75  0  75  68  0  68  51  0  51  256  0  256  
- ภาคพิเศษ 104  0  104  163  0  163  91  0  91  73  0  73  431  0  431  

โครงกำรจัดตั้งสำยวชิำเคม ี                
- หลักสตูร วท.บ. (เคมี) 60  0  60  54  0  54  43  0  43  44  0  44  201  0  201  

- ภาคปกต ิ 60  0  60  54  0  54  43  0  43  44  0  44  201  0  201  
โครงกำรจัดตั้งสำยวชิำฟิสิกส ์                
- หลักสตูร วท.บ.( ฟิสิกส)์  18 0  18  16  0  16  19  0  19  35  0  35  88  0  88  

- ภาคปกต ิ  18 0  18  16  0  16  19  0  19  35  0  35  88  0  88  
โครงกำรจัดตั้งสำยวชิำจุล
ชีววิทยำ 

               

- หลักสตูร วท.บ.(จุลชีววิทยำ) 21 0 21 28 0 28 30 0 30 23 0 23 102 0 102 
- ภาคปกต ิ 21 0 21 28 0 28 30 0 30 23 0 23 102 0 102 

โครงกำรจัดตั้งสำยวชิำ
คอมพิวเตอร์ 

               

- หลักสตูร วท.บ.  
(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

134 0 134 106 0 106 93 0 93 108 0 108 441 0 441 

- ภาคปกต ิ 54 0 54 50 0 50 52 0 52 53 0 53 209 0 209 
- ภาคพิเศษ 80 0 80 56 0 56 41 0 41 55 0 55 232 0 232 

- หลักสตูร วท.บ. 
(เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

115 0 115 58 0 58 44 0 44 62 0 62 279 0 279 

- ภาคปกต ิ 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- ภาคพิเศษ 81 0 81 58 0 58 44 0 44 62 0 62 245 0 245 

โครงกำรจัดตั้งสำยวชิำบริหำรฯ                
- หลักสตูร บธ.บ.(กำรจัดกำร) 159 0 158 139 0 139 105 0 105 56 0 56 448 0 448 

- ภาคปกต ิ 49 0 49 66 0 66 48 0 48 56 0 56 219 0 219 
- ภาคพิเศษ 109 0 109 73 0 73 57 0 57 0 0 0 239 0 239 

- หลักสตูร บธ.บ. (กำรตลำด) 39 0 39 61 0 61 0 0 0 0 0 0 100 0 100 
- ภาคปกต ิ 39 0 39 61 0 61 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

โครงกำรจัดตั้งสำยวชิำ
อุตสำหกรรมบริกำรและ
นวัตกรรมภำษำ 

               

- หลักสตูร บธ.บ.  
(สำขำวชิำกำรจดักำรโรงแรม
และท่องเที่ยว) 

459 0 459 160 0 160 68 0 68 139 0 139 826 0 826 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี 

รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

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

- ภาคพิเศษ 459 0 459 160 0 160 68 0 68 139 0 139 826 0 826 
รวมทั้งหมด 1,260 0 1,260 914 0 914 610 0 610 653 0 653  3,437 0 3,437 

- ภำคปกต ิ 427 0 427 404 0 404 309 0 309 324 0 324  1,464 0 1,464 
- ภำคพิเศษ 833 0 833 510 0 510 301 0 301 329 0 329  1,973 0 1,973 

 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโท ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโททั้งหมด 

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

โครงกำรจัดตั้งสำยวชิำ
สังคมศำสตร ์

14 0 14 36 0 36 50 0 50 30 0 30  85 0 85 213 0 213 

- หลักสูตร ศศ.ม. 
(รัฐศาสตร์) 

14 0 14 36 0 36 50 0 50 30 0 30  85 0 85 213 0 213 

- ภาคพิเศษ 14 0 14 36 0 36 50 0 50 30 0 30  85 0 85 213 0 213 
สำยวิชำวิทยำศำสตร ์ 38 0 38 0 0 0 38 0 38 74 0 74 0 0 0 74 0 74 
- หลักสูตร วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

8 0 8 0 0 0 8 0 8 33 0 33 0 0 0 33 0 33 

- ภาคปกต ิ 8 0 8 0 0 0 8 0 8 33 0 33 0 0 0 33 0 33 
- หลักสูตร วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์ 
ชีวผลิตภัณฑ์) 

3 0 3 0 0 0 3 0 3 14 0 14 0 0 0 14 0 14 

- ภาคปกต ิ 3 0 3 0 0 0 3 0 3 14 0 14 0 0 0 14 0 14 
- หลักสูตร วท.ม. 
(วิทยาการพืช) 

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

- ภาคปกต ิ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
- หลักสูตร วท.ม. 
(นิติวิทยาศาสตร์) 

26 0 26 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0 26 0 26 

- ภาคปกต ิ 26 0 26 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0 26 0 26 
โครงกำรจัดตั้งสำยวชิำ
จุลชีววิทยำ 

8 0 8 0 0 0 8 0 8 10 0 10 0 0 0 10 0 10 

- หลักสูตร วท.ม. 
(จุลชีววิทยา) 

8 0 8 0 0 0 8 0 8 10 0 10 0 0 0 10 0 10 

- ภาคปกต ิ 8 0 8 0 0 0 8 0 8 10 0 10 0 0 0 10 0 10 
โครงกำรจัดตั้งสำยวชิำ
อุตสำหกรรมบริกำร
และนวัตกรรมภำษำ 

2 0 2 0 0 0 2 0 2 7 0 7 0 0 0 7 0 7 

- หลักสูตร ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล) 

2 0 2 0 0 0 2 0 2 7 0 7 0 0 0 7 0 7 

- นานาชาต ิ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 7 0 7 0 0 0 7 0 7 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโท ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโททั้งหมด 

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

รวมทั้งหมด 66 0 66 36 0 36  102 0 102  128 0 128 85 0 85 213 0 213 
- ภาคปกต ิ 50 0 50 0 0 0 50 0 50 91 0 91 0 0 0 91 0 91 
- ภาคพิเศษ 14 0 14 36 0 36 50 0 50 30 0 30 85 0 85 115 0 115 
- นานาชาต ิ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 7 0 7 0 0 0 7 0 7 

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

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
สำยวิชำวิทยำศำสตร ์ 2 0 2 9 0 9 
- หลักสูตร วท.ม.  
(วิทยาศาสตร์ชวีผลิตภัณฑ์) 

2 0 2 9 0 9 

-  ภาคปกต ิ 2 0 2 9 0 9 
โครงกำรจัดตั้งสำยวชิำอุตสำหกรรม
บริกำรและนวัตกรรมภำษำ 

5 0 5 23 0 23 

- หลักสูตร ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 

5 0 5 23 0 23 

- นานาชาต ิ 5 0 5 23 0 23 

รวมทั้งหมด 7 0 7 32 0 32 

- ภำคปกติ 2 0 2 9 0 9 

- ภำคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 

- นำนำชำติ 5 0 5 23 0 23 

 

 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

หลักสูตร 
ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 ปีกำรศึกษำ 2555 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 
ปริญญำตรี (รวม) N/A N/A N/A 10 10 20 38 35 73 
- ลาออก N/A N/A N/A 7 10 17 26 25 51 
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A 3 0 3 12 10 22 
ปริญญำโท (รวม) N/A N/A N/A 6 1 7 0 0 0 
- ลาออก N/A N/A N/A 2 0 2 0 0 0 
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A 4 1 5 0 0 0 
ปริญญำเอก (รวม) N/A N/A N/A 2 0 2 0 0 0 
- ลาออก N/A N/A N/A 1 0 1 0 0 0 
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A 1 0 1 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ N/A N/A N/A 18 11 29 38 35 73 
- ลาออก N/A N/A N/A 10 10 20 26 25 51 
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A 8 1 9 12 10 22 
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 (ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามล าดับ) 
 

 ข้อมูลสรุปจ ำนวนข้อมูลนิสิตจำกมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ทีเ่ดินทำงมำเรียนหรือวิจัยที่คณะ และนิสิต
ของคณะที่เดินทำงไปเรียนหรือวิจัยในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ  

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

1. ข้อมูลนิสติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรยีน
หรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

- - - 14 - - 

2. ข้อมูลนิสติของคณะที่เดินทางไปเรยีนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

- - - 22 - - 

 

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

สำขำวิชำ จ ำนวนอำจำรย ์
จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ (FTES) อำจำรย์ : 

FTES FTES ภำคต้น FTES ภำคปลำย FTES เฉลี่ย 
สาขาวิทยาศาสตร ์ 75 1,629.98 1,369.65 1,499.81 1 : 20.00 
สาขาภาษาศาสตร์ศลิปศาสตร ์ 73.5 3,814.34 3,372.94 3,593.64 1 : 48.90 
สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 12 810.39 654.59 732.49 1 : 61.04  
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 13 200.47 165.35 182.91 1 : 14.07 
รวมทั้งหมด 173.50 6,455.18 5,562.53 6,008.86 1 : 34.63 

 

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

รำยละเอียด 
ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 137 134 159.50 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 4,602.05 4,982.67 6,008.86 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  20) 

1 : 34 1 : 37 1 : 35 

 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 
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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 

สำยวิชำวิทยำศำสตร์ 64 0 0 64 5 0 0 5 2 0 0 2 71 0 0 71 

- หลักสูตร วท.บ. 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

64 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64 

- หลักสูตร วท.ม.  
พฤกษ์เศรษฐกิจ 

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

- หลักสูตร  วท.ม.
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

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

- หลักสูตร วท.ม.
วิทยาศาสตร์ชีว
ผลิตภัณฑ์ 

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

- หลักสูตร ปร.ด.
วิทยาศาสตร์ชีว
ผลิตภัณฑ์ 

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

สำยวิชำศิลปศำสตร์ 71 83 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 71 83 0 154 

- หลักสูตร ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 
 
 

71 83 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 71 83 0 154 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
ฟิสิกส์ 

20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 

- หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
เคมี 

47 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 47 

- หลักสูตร วท.บ. เคมี 47 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 47 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
จุลชีววิทยำ 

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

- หลักสูตร วท.บ. 
จุลชีววิทยา 

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

- หลักสูตร วท.ม. 
วิชาจุลชีววิทยา 

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

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
คอมพิวเตอร์ 

54 107 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 54 107 0 161 

- หลักสูตร วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

54 44 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 54 44 0 98 

- หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0 63 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 63 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ 59 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59 
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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 

บริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร์ 
- หลักสูตร บธ.บ.  
การจัดการ 

59 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59 

โครงกำรจัดตั้งสำยวิชำ
สังคมศำสตร์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 

- หลักสูตร ศศ.ม. 
รัฐศาสตร์ 

0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 

รวม 315 190 0 505 7 50 0 57 0 0 0 0 322 240 0 562 

 

 ข้อมูลจ ำนวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2555 

รำยชื่อองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จ ำนวน
สมำชกิ 

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 

มี () ไม่มี () 
สโมสรนสิิตคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 40    
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 229   
ชุมนุมจุลชีววิทยา 35   
ชุมนุมเคม ี 36   

รวมทั้งหมด 340 0 4 

 

 

 ข้อมูลเงินบริจำคจำกศิษย์เก่ำ (Alumni Donations) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 19,760 

2 เงินบริจาคของมูลนิธิ/สมาคม _________________________ - 

3 เงินบริจาคของกองทุน __________________________ - 

4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า - 

รวมทั้งสิ้น 19,760 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          47 

1.9.6  งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

โครงกำรทั่วไป 
สายวิชาคณิตศาสตร์ 

1 
ระบบเป็นคาบแบบอิมพัลส์ไม่ เชิงเส้นโดย
มีตัวด าเนินการท่ี แปรค่าตามเวลาบน
ปริภูมิบา นาค  

1 ตุลาคม 
2554 

อ .ดร. สุจิตรา 
แสนหาญ  

ศวท. 13,800 - 13,800 

2 
ปัญหาการกรองแบบ H∞ ทนทานของ
เครือข่ายประสาทแบบไม่ต่อเนื่องท่ีมีตัว
หน่วงแปรผันตามเวลา 

1 ตุลาคม 
2554 

อ.ดร.ศศิธร 
อุดปิน 

สวพ. 120,000 - 120,000 

3 
เสถียรเลขชี้ก าลังวงกว้างของเครือข่าย
ประสาทแบบไม่ต่อเนื่องท่ีมีตัวหน่วงแปร
ผันตามเวลา 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.ศศิธร 
อุดปิน 

ศวท. 15,000 - 15,000 

4 การประมาณค่าตัวสถิติโคเฮนแคปปา 
1 ตุลาคม 

2554 
อ.ดร.พรพิศ ยิ้ม
ประยูร 

สวพ. 40,000 - 40,000 

โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 

5 

สังเคราะห์และการวิเคราะห์ผลึกโคออร์ดิ
เนชันพอลิเมอร์โลหะทรานซิชัน d10 กับ
แอนไอออนิกลิแกนต์ส าหรับหาร
ประยุกต์ใช้ด้านลูมิเนสเซนต์ 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.วีนาวรรณ  
สมผล 

ศวท. 5,000 - 5,000 

6 
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ทาง
กายภาพของผลึกร่วม ธีโอฟิลลีนกับกรด
คาร์บอกซิลิก 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.วีนาวรรณ  
สมผล 

ศวท. 5,000 - 5,000 

7 

สังเคราะห์และศึกษาลักษณะโครงสร้าง
ของโลหะ-ลิแกนด์ผสมแบบ neutral 
organic ligands โดยขึ้นอยู่กับ 
Co(SCN)2 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.วีนาวรรณ  
สมผล 

ศวท. 5,000 - 5,000 

โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 

8 
การประยุกต์ใช้  Laminin  receptor  
ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง  

1 ตุลาคม 
2554 

ศ . ดร . อมรรัตน์ 
พงศ์ดารา80%  

โครงการ
มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน

ทร์ 

- 487,200 487,200 
อ .ดร. มลธิรา ศรี
ถาวร20% 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

9 
ประสิทธิภาพของสารสกัดจาก พืช
สมุนไพรไทยต่อการยับยั้ง เชื้อก่อโรคใน
กุ้ง  

1 พฤษภาคม 
2555 

อ .ดร. มลธิรา ศรี
ถาวร   

ศวท. 20,000 - 20,000 

10 

การโคลนและศึกษาสมบัติของ 
ยีน  Gamma - interferon -
 inducible  lysosomal thiol 
reductase  ( GILT )  จากกุ้งกุลาด า  ( 
Penaeus monodon )  และกุ้ง แวนนา
ไม  ( Penaeus  vannamei )  

1 ตุลาคม 
2554 

ศ . ดร . อมรรัตน์ 
พงศ์ดารา  
( หัวหน้าโครงการ ) 
45% 
ดร . วราพร 
วรรณนา  
( ผู้ร่วมวิจัย ) 30% 

สกว. - 175,000 175,000 

อ .ดร. มลธิรา ศรี
ถาวร   
( ผู้ร่วมวิจัย )25%    

11 
การป้องกันไวรัสโรคกุ้งด้วย โปรตีน
ลูกผสม  Pm - RACK 1  

1 ตุลาคม 
2554 

ดร . วราพร 
วรรณนา ( 
หัวหน้าโครงการ )
45% ศ . ดร . 
อมรรัตน์ พงศ์
ดารา ( ผู้ร่วมวิจัย )  
30% 

สกว. - 175,000 175,000 

อ . ดร.มลธิรา ศรี
ถาวร  
( ผู้ร่วมวิจัย )  25% 

12 

การสกัดและวิเคราะห์น้ าตาลโมเลกุล
เดี่ยวของเอ็กซ์ตร้า เซลลูลาร์ โพลีแซคคา
ไรด์ (EPS) จาก Rhizobium sp. สาย
พันธุ์ 8211 ด้วยเทคนิค Thin Layer 
Chromatography 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ . ดร.จินตนาถ 
วงศ์ชวลิต  

ศวท. 20,000 - 20,000 

13 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ
และการผลิตของโพลีแซคคาไรด์จาก 
Pseudomonas sp. NII-1015 และ 
Rhizobium sp. Clone G17-3-A09 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ . ดร.จินตนาถ 
วงศ์ชวลิต  

ศวท. 5,000 - 5,000 

14 
การสกัดโพลีแซคคาร์ไรด์ แบคทีเรียสร้าง
โพลีแซ  
คคาร์ไรด์และการน าไปประยุกต์ ใช ้ 

1 กรกฎาคม 
2555 

อ . ดร.จินตนาถ 
วงศ์ชวลิต  

บัณฑิต
วิทยาลัย 

100,000 - 100,000 

15 
การศึกษาหน้าท่ีของโดเมนท่ี  3  ของ
โปรตีนสารพิษ  Cry 4 Ba  จากเชื้อบาซิลลัส 

1 กรกฎาคม 
2555 

อ . ดร.อานนท์ 
ธรรมสิทธิรงค์  

สวก. - 480,000 480,000 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

ธูรินเจนซีส  

16 

การคัดแยกและศึกษาจุลินทรีย์จากลูกน้ า
ยุงเพื่อใช้เป็น Host ในการผลิตโปรตีน
สารพิษ Cry4Ba จากเชื้อ บาซิลัส ธูริน
เจนซีส 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ . ดร.อานนท์ 
ธรรมสิทธิรงค์  

ศวท. 20,000 - 20,000 

17 
การศึกษสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ  
การสร้างสปอร์ และการผลิตโปรตีนของ 
Bacillus thuringiensis 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ . ดร.อานนท์ 
ธรรมสิทธิรงค์  

ศวท. 5,000 - 5,000 

18 
การแยกบริสุทธ์ิและศึกษาโปรตีนจาก
สารสกัดเมล็ดพืชท่ีมีฤทธิ์ท าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ 

1 มิถุนายน 
2555 

อ.ดร.สุทธิเดช 
ปรีชารัมย์ 

สกว. - 240,000 240,000 

19 
การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ท่ีผลิตเอน
ไซด์เพคติเนสเพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการ
แช่ฟอกเส้นใย 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.สิทธิชา ณ 
ระนอง ธรรมศิทธิ
รงค์ 

ศวท. 5,000 - 5,000 

20 
ผลของการใช้คลื่นไมโครเวฟต่อการลด
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงป่น 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.จุฑาทิพย์  
โพธ์ิอุบล 

ศวท. 5,000 - 5,000 

21 

Study of gene amplificationby 
adaptive mutability of natural 
bacterial isolated from Thailand  
Visiting Associate Professor at 
Department of Microbiology, 
University of California, Davis.  

25ก.ค.55-25
ต.ค.55 

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลี
สมิทธิ์ 

ต่างประเทศ - 478,932 478,932 

โครงการจัดต้ังสายวิชาฟิสิกส์ 

22 
โครงสร้างนาโนสังกะสี ออกไซด์ส าหรับใช้
เป็นวัสด ุยับยั้งแบคทีเรีย  

1 ตุลาคม 
2554 

อ . ดร.สุชีวัน 
กรอบทอง  

สวพ. 200,000 - 200,000 
อ . ดร.สุทธิพจน์ 
สุทธนะ  
รศ . นพปฎล สุทธิ
ศิริ  

23 
การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะ
ของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.สุภเดช  สุจิ
นพรัหม 

ศวท. 20,000 - 20,000 

24 
เสถียรภาพของฟิล์มบางพอลิสไตรีนท่ีมี 
ทรี อาร์ม พอลิสไตรีน เป็นสารเติมแต่ง 

1 ตุลาคม 
2554 

อ.ดร.สุนทรี  แสง
จันทร์ 

สวพ. 200,000 - 200,000 

สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

25 

ผลของสารสกัด
จาก  Spirulina  maxima  ต่อการ
เจริญเติบโต ของเมล็ดและต้นกล้าของ
พันธุ์   Oryza sativa var .  Japonica  

1 พฤษภาคม 
2555 

รศ . ดร.ศิริลักษณ์ 
เอี่ยมธรรม  

ศวท. 5,000 - 5,000 
นส .  นรินทิพย์ 
สายทอง  
อ .ดร. อาร์ม อัน
อาตม์งาม  

26 

การประเมินความเป็นพิษท่ีมีผล ต่อเซลล์ 
และศักยภาพการเป็น สารต้านการก่อ
กลายพันธุ์จาก  
สารสกัดลูกใต้ใบโดยทดสอบ กับหอม
แขก  ( Allium cepa .)  

1 พฤษภาคม 
2555 

รศ . ดร.ศิริลักษณ์ 
เอี่ยมธรรม  

ศวท. 5,000 - 5,000 
นส .  ชญานิศ  
กลองรัง 

27 

การส ารวจสาร  Phytoecdysteroids  ใน
เฟิร์น  
สกุล  Microsorum sensu Link  ใน
ประเทศไทย  

1 ตุลาคม 
2554 

อ . ดร.สหณัฐ 
เพชรศรี  

สวพ. 230,000 - 230,000 
อ . ดร.วรางคณา 
จิตตชุ่ม  
ศ . ดร . ทวีศักดิ์  
บุญเกิด   ( ท่ี
ปรึกษาโครงการ )  

28 
การศึกษาผลของชนิดพืชอาหารต่อการ
เจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของผีเสื้อ
ถุงทองธรรมดา 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.สราวุธ  
คลอวุฒิมันตร์ 

ศวท. 20,000 - 20,000 

29 
ผลของการฉายคลื่นไมโครเวฟต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและกายภาพ
ในถั่วลิสงป่น 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.พริมา  พิริ
ยางกูร 

ศวท. 5,000 - 5,000 

30 
ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซี
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและ
กายภาพในถั่วลิสงป่น 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.พริมา  พิริ
ยางกูร 

ศวท. 5,000 - 5,000 

31 

 ศึกษาการต้านทานโรคและคุณภาพ
ผลผลิตของเสาวรสท่ีคัดเลือกจากเทคนิค 
somaclonal variation ในแปลงปลูก 
Study of resistant and yield quality 
of the selection from somaclonal 
variation technique of passion fruit 
in the field 

1 ตุลาคม 
2554 

รศ.ดร.สิริภัทร  
พราหมมณีย์ 

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง 

- 344,300 344,300 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

32 

การส ารวจความเป็นไปได้ในการด าเนิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

1 พฤษภาคม 
2555 

ผศ.ดร.ปราณี  
โชคขจิตสัมพันธ์ 

ศวท. 20,000 - 20,000 

33 
โครงการวิจัยสร้างหลักสูตรศิลป ศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษา อังกฤษเพ่ือธุรกิจ  

1 พฤษภาคม 
2555 

อ . เพ็ญสินี กิจค้า  
อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญ
ธวัชชัย  
อ.ดร.อรทัย 
ชัยญา จรูญธวัช
ชัย  

สายวิชาศิลป
ศาสตร์ ศวท. 

14,410 - 14,410 

34 
โครงการวิจัยการสร้างหลักสูตร ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร  

1 พฤษภาคม 
2555 

อ . เพ็ญสินี กิจค้า 
อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญ
ธวัชชัย อ.ดร.
อรทัย ชัยญา 
จรูญธวัชชัย  

สายวิชาศิลป
ศาสตร์ ศวท. 

14,400 - 14,400 

35 
การสร้างและการใช้สื่อการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

10 
กรกฏาคม 

2555 

อ.อรรถพล  ค า
เขียน 

  - 84,000 84,000 

โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

36 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้กระบวนการใน
การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีฝั่งธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร (ระยะทุน 1 ปี) 

20 สิงหาคม 
2555 

นางณัฐินี  ชุติ
มันตพงศ์ 
(นักวิจัยร่วม) 

  - 70,000 70,000 

37 

การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคกรณี
ตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ค านวณอัตราส่วนทางการเงินส าหรับ
นิสิตท่ีเรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ 

1 มิถุนายน 
2555 

อ.ดร.สมยศ 
วิวรรธน์อภินัย  

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

10,000 - 10,000 

38 

การใช้แบบฝึกหัดร่วมกับเทคนิคการ
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาความเข้าใจใน
เนื้อหาส าหรับนิสิตท่ีเรียนรายวิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I 

1 สิงหาคม 
2555 

ผศ.วลี สงสุวงศ์  

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

10,000 - 10,000 
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ภำยใน ภำยนอก รวม 

39 

การพัฒนาความสามารถในการผ่าน
รายการค้าไปยังบัญชีแยกประเภทโดชใช้
เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล ส าหรับ
นิสิตท่ีเรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน 

1 มิถุนายน 
2555 

อ.ดร.สมนึก จง
ไพบูลย์กิจ  

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

10,000 - 10,000 

40 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตกระชายในอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

1 มิถุนายน 
2555 

ผศ.วลี สงสุวงศ์  

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

30,000 - 30,000 

41 

องค์ประกอบแห่งความยั่งยืนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
และราชบุรี 

1 เมษายน 
2555 

อ.ดร.พงศ์พันธ์ 
ศรีเมือง  

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

30,000 - 30,000 

42 
อุปสงค์การบริโภคอาหารมังสวิรัติของ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

1 มิถุนายน 
2555 

อ.ดร.บุศยรินทร์ 
กองแก้ว  

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

30,000 - 30,000 

43 

ศึกษาผลกระทบอัตราส่วนวิเคราะห์
นโยบายทางการเงินเปรียบเทียบกับราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการเริ่ม
ใช้มาตราฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์
ของพนักงานในปี 2554 เป็นครั้งแรก 
กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 
HD 

11 มิถุนายน 
2555 

อ.ดร.สมยศ 
วิวรรธน์อภินัย  

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

30,000 - 30,000 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

44 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

1 สิงหาคม 
2555 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ 

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

42,000 - 42,000 

45 

การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อ
ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภูมิภาค
ตะวันตกและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1 สิงหาคม 
2555 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ 

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

50,000 - 50,000 

โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร์ 

46 

โครงการส ารวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องใน
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์
ต่อแนวทางในการก ากับดูแลเนื้อหา 
(Content) 

1 กันยายน 
2555 

อ . สุภณิดา พวง
ผกา  

ส านักงาน
คณะกรรมกา

รกิจการ
กระจายเสียง 

กิจการ
โทรทัสน์และ

กิจการ
คมนาคม
แห่งชาติ 

- 1,500,000 1,500,000 

โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

47 
การด าเนินงานรางวัลชุมชนออ นไลน์เพื่อ
การจัดการความรู้สุข 
ภาวะ  Gotoknow . org  

1 มิถุนายน 
2555 

อ . ขจิต ฝอยทอง  

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ 

- 60,000 60,000 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

48 
การพัฒนาและกระตุ้นชุมชนออ นไลน์
ของระบบการจัดการเรียน 
รู้  Classstart . org  

1 มิถุนายน 
2555 

อ . ขจิต ฝอยทอง  

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ 

- 60,000 60,000 

โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 

โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   

1 

การศึกษาโครงการและกลไก การ
เกิดปฏิกิริยาของสาร ประกอบ  oxiranes  
บน  Nanoporous  และ   
Mesoporous Zeolites  

1 มิถุนายน 
2555 

อ .ดร. บุญเดช เบิก
ฟ้า  

สกว. - 240,000 240,000 

2 

การโคลน การหาล าดับนิ วคลีโอไทด์ และ
แสดงออกของ ยีนลีแวนซูเครสของแบดที
เรีย ท่ีได้จากดิน และน้ า และ ลักษณะ
สมบัติของผลิตภัณฑ์ลี แวน  

1 มิถุนายน 
2555 

อ .ดร. กมลทิพย์ 
ขัตติยะวงศ์  

สกว. - 240,000 240,000 

3 

การใช้เอนไซม์ดัดแปรแป้งมัน ส าปะหลัง 
การผลิตฟังก์ชันนัล  
ออลิโกแซ็กคาไรด์  และการ ประยุกต์ใน
อาหาร 

1 มิถุนายน 
2555 

ศ . ดร .  เปี่ยมสุข 
พงษ์สวัสด์ิ  
( หัวหน้าชุด
โครงการ )  
รศ . ดร .  สายวรุฬ   
ชัยวานิชศิริ  
รศ . ดร .  กัลยา 
เลาหสงคราม  
อ . ดร .  เกื้อการุณย์ 
ครูส่ง  

  - 275,000 275,000 

อ . กมลทิพย์ 
ขัตติยะวงศ์  
 ( ผู้ร่วมวิจัย ) 
(10%) 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

4 

การผลิตไซโคลเดกซ์ทรินวง ใหญ่และแป้ง
มันส าปะหลังดัด แปรด้วยเอนไซม์แอมิ
โลม อลเทสและการน าไปใช้ใน อาหาร ( 
โครงการหลัก :  การใช้เอนไซม์ ดัดแปรแป้ง
มันส าปะหลัง การ ผลิตฟังก์ชันนัลออลิโก
แซ็กคา ไรด์  และการประยุกต์ในอาหาร )  

1 มิถุนายน 
2555 

ศ . ดร .  เปี่ยมสุข 
พงษ์สวัสด์ิ  ( 
หัวหน้าชุด
โครงการ ) รศ . ดร .  
สายวรุฬ   ชัยวา
นิชศิริ  ( ผู้ร่วม
วิจัย ) รศ . ดร .  
กัลยา เลาห
สงคราม  

  - 68,250 68,250 

อ . กมลทิพย์ 
ขัตติยะวงศ์
(10%)  ( ผู้ร่วม
วิจัย )  

5 

กลุ่มวิจัยเรื่อง เอนไซม์ดัดแปร
คาร์โบไฮเดรต: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การ
ประยุกต์modified carbohydrate 
enzyme 

1 มิถุนายน 
2555 

ศ . ดร . เปี่ยมสุข 
พงษ์สวัสด์ิ  
 ( หัวหน้า
โครงการ )  

ส านักงาน
บริหาร
งานวิจัย 
ส านักงาน
วิชาการ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- 75,000 75,000 

อ . กมลทิพย์ 
ขัตติยะวงศ์(5%)  

6 
การสังเคราะห์  ( ออร์โทร - ,  เม ตา -  , พารา -) 
โอลิโกแอนทราซีน  ส าหรับประยุกต์ใช้ใน
อุปกรณ์ พอลิเมอร์ไดโอดเปล่งแสง  

1 ตุลาคม 
2554 

อ . ดร.พิเชษฐ 
อนุรักษ์อุดม  สวพ. 300,000 - 300,000 
ประราลี แว่นแก้ว  

7 
การสกัดแทนนินจากพืชโดย การจับก้อน
ด้วยไฟฟ้าเพื่อใช้ เป็นสารป้องกันการ
เสื่อมสภาพ  

1 ตุลาคม 
2554 

รศ . ดร.วีรชัย 
พุทธวงศ์  

สวพ. 200,000 - 200,000 

8 

การแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ สารออก
ฤทธ์ิจากข้าวกล้องงอก  
เพื่อใช้ในการป้องกันโรคหัวใจ และหลอด
เลือด ( โครงการหลัก :  บทบาทของ สาร
สกัดจากข้าวกล้องงอกต่อ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด )  

1 เมษายน 
2555 

อ . สุนทรี เพ็ชรดี  
คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
ก าแพงแสน1. อ.
ดร.วันเพ็ญ เหล่า
ศรีไพบูลย์  
2. อ.ดร.นงพงา 
จรัสโสภณ  

ส านักงาน
พัฒนาการ

วิจัย
การเกษตร 

(สวก) 

- 267,640 267,640 

9 
การแยกตะกั่วและทองแดงจากน้ าเสีย
โดยวิธีซีเมนเทชันด้วยลวดเหล็ก 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.วีรมลล์  ไว
ลิขิต 

ศวท. 5,000 - 5,000 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

10 
การแยกตะกั่วและทองแดงจากน้ าเสีย
โดยวิธีซีเมนเทชันด้วยตะปูเหล็ก 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.ดร.วีรมลล์  ไว
ลิขิต 

ศวท. 5,000 - 5,000 

11 การวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์น า ไฟฟ้า 
1 มิถุนายน 

2555 

รศ . ดร . ศราวุธ ริม
ดุสิต  50% 

ปตท. - 500,000 500,000 
อ . ดร.สุนันท์ ทิพย์
ทิพากร  50% 

โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 

12 

การสกัดแยกและศึกษาโครงสร้างทาง
เคมีของโพลีแซ คคาร์ไรด์ท่ีผลิตโดย
จุลินทรีย์ท่ี แยกได้จากดินในไร่อ้อยและ 
การประยุกต์ใช้ในทางการ แพทย์และ
การเกษตร  

1 มิถุนายน 
2555 

อ . ดร.จินตนาถ 
วงศ์ชวลิต  

สกว. - 240,000 240,000 

13 
สะสมตะกั่วในข้าวโพดและชนิด 
แบคทีเรียท่ีพบในพื้นท่ีท่ีมีการ ปนเปื้อน
ตะกั่วบริเวณบ้านคลิตี้  จ . กาญจนบุรี  

1 กรกฎาคม 
2555 

อ . ดร.จินตนาถ 
วงศ์ชวลิต40%  บัณฑิต

วิทยาลัย 
100,000 - 100,000 

ผศ.ดร.ธนวรรณ  
พาณิชพัฒน์ 60% 

14 
การหมักเอทานอลจากน้ าอ้อย สายพันธุ์
พลังงานโดยยีสต์ทนเอ ทานอล  

1 มิถุนายน 
2555 

อ . ดร.สุทธิชา ณ 
ระนอง ธรรมสิทธิ
รงค์  
( หัวหน้าโครงการ ) 
70% 

กองทุนเพื่อ
สงเสริมการ

อนุรักษ์
พลังงาน  
ส านักงาน

นโยบายและ
แผนพลังงาน 

- 28,000 28,000 

รศ . ประเสริฐ ฉัตร
วชิระวงษ(์ ผู้ร่วม
วิจัย )  30% 

15 
โครงการการศึกษาประสิทธิภาพหัวเชื้อ
ผสมจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริม
การเจริญของผักกินสด 

1 กรกฎาคม 
2555 

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลี
สมิทธิ์ 

  - 452,019 452,019 

โครงการจัดต้ังสายวิชาฟิสิกส์ 

16 
วัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต์ระดับ นาโน
ส าหรับประยุกต์ใช้งานทาง ด้าน
การแพทย์  

1 ตุลาคม 
2554 

อ .ดร.ศุภเดช สุจิ
นพรัหม  

สวพ. 150,000 - 150,000 

ดร . กิตติศักดิ์ชัย  
แนมจันทร์  
ดร . เขมฤทัย  
ถามะพัฒน์  
รศ. ดร . สุรสิงห์ 
ไชย คุณ  

สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

17 
การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าในการ บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและ ผลิตสารชีว
ผลิตภัณฑ์  

1 ตุลาคม 
2554 

รศ . ดร.ศิริลักษณ์ 
เอี่ยมธรรม  

สถาบัน
วิทยาการขั้น
สูง แห่ง มก 

244,000 - 244,000 
ปิยนารถ ศรชัย  

18 

การส ารวจสิ่งมีชีวิตกลุ่มแมงมุม  แมงป่อง
เบื้องต้นในประเทศ ไทย และผลของการ
ใช้สารเคม ีเกษตรต่อแมงมุมท่ีพบในพื้นท่ี 
เกษตรกรรม  

1 
พฤศจิกายน 

2554 

Mr .  Ondrej 
Kosulic  

ศวท. 9,000 - 9,000 

Mr .  Prasit 
Wongprom  
Ms .  Wimolwan 
Chotwong  
อ . ดร.พัชนี วิชิต
พันธุ ์ 
   ( ท่ีปรึกษา
โครงการ )  

19 

ความหลากหลายแมงมุมในระบบนิเวศ
ป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
จ.นครราชสีมา 
Spiders diversity in forest 
ecosystem of Sakaerat 
Environment Research 
Station,Nakhon Ratchasima, 
Province. 

1 กรกฎาคม 
2555 

นาย ประสิทธิ์ 
วงษ์พรม  อ . ดร.
พัชนี วิชิตพันธุ์  
(30%)  นาย
ทักษิณ อาชวาคม 

ศูนย์
ธรรมชาติ
ศึกษาไทย 

- 16,940 16,940 

20 

การปรับสภาพวัชพืชน้ า  ( ผัก ตบชวา ( 
Eichhornia crassipes ))  ด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับด่าง และ การไฮโดรไลซิสด้วย
เอนไซม ์ 

1 ตุลาคม 
2554 

อ .ดร. รัชพล พะ
วงศ์รัตน์  

ศวท. 10,000 - 10,000 

21 

การผลิตเอธานอลจากผัก ตบชวา  ( 
Eichhornia crassipes )  โดยใช้ยีสต์ท่ี
หมักน้ าตาลไซโล สตรึงรูปในถังปฎิกรณ์
ชีวภาพ แบบแพคเบด  

1 ตุลาคม 
2554 

อ .ดร. รัชพล พะ
วงศ์รัตน์  

สวพ. 300,000 - 300,000 รศ . ดร . อรัญ หัน
พงศ์กิตติกุล   ( ท่ี
ปรึกษาโครงการ )  

22 

ผลกระทบของวิกฤตโลกร้อน และการ
จัดการใช้ฟางข้าวต่อผล ผลิตข้าวและ
แนวโน้มการปล่อย  
ก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าว  

1 ตุลาคม 
2554 

อ . ดร.เครือมาศ 
สมัครการ  

สวพ. 200,000 - 200,000 

23 
การติดตามตรวจสอบทาง ชีวภาพของ
โลหะหนักในตะกอน ดินและแมลงน้ ากลุ่ม
ไทรคอบ เทอร่าในล าธารบริเวณเหมือง แร่

1 มิถุนายน 
2555 

อ.ดร.แตงอ่อน 
พรหมมิ 

สกว. - 240,000 240,000 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

สังกะสี 

24 
ความหลากหลายของผีเสื้อ กลางวันตาม
ระดับความสูงใน อุทยานแห่งชาติเฉลิม
รัตน โกสินทร์  

1 สิงหาคม 
2555 

อ.ดร.สราวุธ  
คลอวุฒิมันตร์ 

สวพ. - 250,000 250,000 

25 
การเปรีบยเทียบการใช้ทานตะวันและ
ข้าวฟ่างดูดซับตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินท่ี
บ้านคลิต้ี  จังหวัดกาญจนบุรี 

1 พฤษภาคม 
2555 

ผศ.ดร.ธนวรรณ 
พาณิชพัฒน์ 

ศวท. 10,000 - 10,000 

26 

การคัดเลือกข้าวขาวดอกมะลิ  105  พันธุ์
กลายสายพันธุ์ทนเค็ม ด้วยการใช้หลาย
พารามิเตอร์ และตรวจสอบการสดงออก 
ของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกการ ทนเค็ม  

1 มิถุนายน 
2555 

อ . ดร.จรีรัตน์ 
มงคลศิริวัฒนา  
( หัวหน้าโครงการ ) 
(30%) 
ดร .  สุริยันตร์ 
ฉะอุ่ม   
หน่วยปฏิบัติการ
วิจัยกลาง ศูนย์
พันธ ุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่ง ชาติ   ( ผู้ร่วม
วิจัย ) (30%) 
นางสาวปริยา 
มณีประเสริฐ  
สายวิชา
วิทยาศาสตร์  
 ( ผู้ร่วมวิจัย ) 
(40%) 

ส านักงาน
พัฒนา

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี
แห่งชาติ 

  840,000 840,000 

โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

27 

การสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรฐกิจ
พอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม 

1 พฤษภาคม 
2555 

อ.จุรีวรรณ 
จันพลา  

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

30,000 - 30,000 
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ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร 

ช่วง
ระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

28 
ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้ก๊าซ 
NGV ในรถยนต์ส่วนบุคคล 

18 
พฤษภาคม 

2555 

อ.ดร.สมนึก จง
ไพบูลย์กิจ  

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ 

30,000 - 30,000 

  รวม       2,957,610 7,887,281 10,844,891 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ประจ ำปี  
2553 2554 2555 

จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 80 66 76 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 7 40 74 
ระดับนานาชาต ิ 8 46 44 

รวม 15 86 118 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ N/A 18 18 
ระดับนานาชาต ิ N/A 28 23 

รวม N/A 46 41 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 0 1 0 
ระดับนานาชาต ิ 0 0 0 

รวม 0 1 0 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 0 1 0 
ระดับนานาชาต ิ 0 0 0 

รวม 0 1 0 

จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ N/A 33 14 
ระดับนานาชาต ิ N/A 5 14 
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รำยละเอียด ประจ ำปี  
2553 2554 2555 

รวม N/A 38 28 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
น าเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ N/A 26 - 
ระดับนานาชาต ิ N/A 0 - 

รวม N/A 26 - 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏทิิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ N/A N/A 0 
ระดับนานาชาต ิ N/A N/A 99 

รวม 0 90 99 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรม
ใหม่ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ N/A 0 0 
ต่างประเทศ N/A 0 0 

รวม N/A 0 0 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนสุิทธิบัตร 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 2 0 1 

ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 2 0 1 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 0 0 

ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน N/A 3,462,850 2,957,610 
ภายนอก N/A 10,870,330 7,887,281 

รวม 32,034,100.00 14,870,330 10,844,891 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้ม
และความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน N/A 1,417,600 5,325,849 
ภายนอก N/A 7,730,830 0 

รวม N/A 9,148,430 5,325,849 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยทีไ่ดร้ับ
ทุนสนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน N/A 50 47 
ภายนอก N/A 3 1 

รวม 140 53 48 
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 ข้อมูลสรุปจ ำนวนสถำบันที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือทุกด้ำน 
ประเทศท่ีมีควำมร่วมมือ จ ำนวนสถำบันที่มีควำมร่วมมือ (MOU) จ ำนวนโครงกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือ (MOU) 

2551 2552 2553 2554 2555 2555 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน - - - - 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9.7 กำรบริกำรวิชำกำร  (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 
 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
1. จำกฐำนข้อมูลส ำนกังำนบริกำรวิชำกำร    
1.ค่ายวิทยาศาสตร ์โรงเรียนเสาไห้ 
“วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรีค่าย
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสาไห ้“วิมล

อ.เพ็ญสินี  กิจค้า โรงเรียนเสาไห้ “วิมล
วิทยานุกูล” จ.สระบุร ี

  55,667 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
วิทยานุกูล” จ.สระบุร ี
2. โครงการค่ายวิทยาศาสตร-์
คณิตศาสตร ์ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จ.
สุพรรณบุร ี

อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม โรงเรียนกรรณสตู
ศึกษาลัย จ.สุพรรณบุร ี
 

  106,000 

3.โครงการค่ายฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ์
โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"  
จ.สระบุร ี

อ.ดร.รัชพล พะวงศร์ัตน ์ โรงเรียนหนองแค"สร
กิจพิทยา" จ.สระบรุ ี
 

  26,000 

4.โครงการความเป็นเลิศ
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์โรงเรยีน
สตรีวดัอัปสรสวรรค์ จ.
กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม โรงเรียนสตรีวัดอัปสร
สวรรค์  
จ.กรุงเทพมหานคร 

  113,000 

5.โครงการพัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อจดัท าความเห็น
ประกอบโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (ส าหรับโครงการขยาย
ก าลังการผลิตไวนิลคลอไรดโ์มโน
เมอร์ ของโรงงานท่ี 1 และโรงงานที่ 
2 

อ.ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล กรมส่งเสรมิคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม โดย
ส านักคณะกรรมการ
องศ์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

  786,600 

6. โครงการพัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อจดัท าความเห็น
ประกอบโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ส าหรับโครงการขยายโรง
ประกอบโลหกรรมแร่ทองค าของ
บริษัท อัคราไมนิ่ง จ ากดั 

อ.ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

  1,408,980 

7. โครงการส ารวจทัศนคติของ
ผู้เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ต่อแนวทางใน

อ.สุภณิดา พวงผกา ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ

  1,500,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
การก ากับดูแลเนื้อหา (Content) โทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) 

8. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
สระบรุ ี

อ.เพ็ญสินี  กิจค้า โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สระบรุ ี

  79,489 

รวม  8 4,075,736 
2. ไม่อยู่ในฐำนข้อมลูส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร    
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) จังหวัด
นครปฐม ส าหรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการจดัตั้งสายวิชา
บริหารธรุกิจและ
เศรษฐศาสตร ์

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
และถ่ายทอด

เทคโนโลยี คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

  61,345 

2.โครงการอบรมบริการวิชาการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
จัดการโลจสิติกส์ส าหรับการ
บริหารธรุกิจ 

โครงการจดัตั้งสายวิชา
บริหารธรุกิจและ
เศรษฐศาสตร ์

-   5,855 

3.โครงการอบรมบริการวิชาการ 
เรื่อง การบริการให้ค าปรึกษาและ
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต 

โครงการจดัตั้งสายวิชา
บริหารธรุกิจและ
เศรษฐศาสตร ์

-   5,000 

4. 3 in 1 …ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ 
ภาษา 

ผศ.ดร.ปราณี  
โชคขจิตสัมพันธ์ 

วัดธรรมปญัญาราม
บางม่วง 

  - 

5. โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
อาเซียน : การสร้างและการใช้สื่อ
การสอนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 
4 

อ. อรรถพล     ค าเขียน 
(วิทยากรร่วม) 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

  - 

6. โครงการค่ายเยาวชนแมงมุมทีร่กั 
ครั้งท่ี 1 

อ.ดร.พัชนี  วิชิตพันธ์ุ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
และถ่ายทอด

เทคโนโลยี คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

  - 

7. โครงการชุมชนสัมพันธ ์ อ.สุภณิดา พวงผกา นิสิต และครูนักเรียน   50,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
โรงเรียนใกล้เคียง

มหาวิทยาลยั 
8. โครงการสอนรายวิชาทาง
คณิตศาสตร์ให้นักเรยีนโครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) 
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

หัวหน้าสายวิชา
คณิตศาสตร ์

โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ (วมว.) 

  322,600 

9. โครงการประกวดและแข่งขัน
ทักษะคณิตศาสตร์ (งานเกษตร
ก าแพงแสน) 

หัวหน้าสายวิชา
คณิตศาสตร ์

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

  19,200 

10. โครงการอาสาสมัคร(รักษ)์
สิ่งแวดล้อมพัฒนาการเรยีนรู้การ
เก็บข้อมูลภาคสนามและการจดั
จ าแนกความหลายของชนิดสัตวไ์ม่มี
กระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินใน
แหล่งน้ าจืด 

อ.ดร.แตงอ่อน พรหมม ิ -   - 

11. โครงการค่ายคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

รศ.วิรัตน์  สุวรรณาภิชาต ิ

อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ 
- -  - 

12. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 

อ.ศศิน  เทียนด ี
อ.ปรวี  วงศ์สวัสดิส์ุริยะ 

- -  - 

13. โครงการเพิ่มศักยภาพครูฟสิิกส์
ในการพัฒนาชุเครื่องมือและ
อุปกรณ์ฟิสิกส์พื้นฐาน" 

ผศ.นพพร  รันช่วง - -  - 

14. โครงการดาราศาสตรส์ัญจร อ.ดร.ศศิมลฑล  ม่วงศรี
จันทร์ 

- -  - 

รวม 2 14 464,000 
รวมท้ังสิ้น 2 22 4,539,736 
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 ข้อมูล 
  
  
  

 
 

 รายละเอียดการบริการวิ ชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 27 11 22 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 1,413 883 N/A 

งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 3,472,800 2,387,323 4,539,736 
มูลค่า (บาท) 3,472,800 2,387,323 4,539,736 
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1.9.8 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 

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

N/A 68 28 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับชำติ  (ไม่นับซ้ า) 

N/A 61 14 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับนำนำชำติ (ไม่นับซ้ า) 

N/A 7 14 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำง
วิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

N/A 0 0 

- ด้านการวิจัย N/A 0 0 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม N/A 0 0 
- ด้านอื่นๆ N/A 0 0 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำง
วิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับนำนำชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

N/A 0 0 

- ด้านการวิจัย N/A 0 0 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม N/A 0 0 
- ด้านอื่นๆ N/A 0 0 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (ไม่นับซ้ ำ) 

N/A 73 103 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

N/A 67 89 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ 

N/A 6 9 

คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลผู้บริหำร (คะแนนเต็ม 5) หากไมม่ีให้ใส่ (NA) 

N/A 4.49 3.40 

 

1.9.9 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

2553 1. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติก าแพงแสนผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ครั้งท่ี 1 (The 1st Kamphaeng Sean 
International Natural Products Symposium: KINS) เมื่อวันท่ี 23-24 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศมาพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดกับผู้น าทางวิชาการด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติ โดยมผีู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ 15 ประเทศ
ประมาณ 150 คน   
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
2. สร้างอาคารการเรยีนรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคาร 11) โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของโครงการภาคพิเศษ 
หลักสตูร วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

2554 1. มีการพัฒนาหลักสูตรทีม่ีการบรูณาการระหว่างสาขา โดยมีความรว่มมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คือ 
หลักสตูร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์)  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา จ านวน 4 หลักสูตร ได้ครบทุกหลักสูตร 
3. สร้างอาคารการเรยีนรู้ทางภาษา (อาคาร 12) และอาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  โดยใช้
งบประมาณเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2555 1. สร้างอาคารกิจการนิสติ โดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนานิสิต จ านวน 13,666,600 บาท 

 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย  

(มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของคณะและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) 
ชื่ออำคำร พื้นที่ใช้สอย ปีท่ีเริ่มใช้ 

อาคารปฏิบัติการกลาง (อาคาร 1-2) 5,637.60 ตร.ม. พ.ศ. 2536 
อาคารกิจกรรมนิสิต (อาคาร 6)(เรือนเลี้ยงไหมเดิม) 153 ตร.ม. พ.ศ. 2536 
อาคารเก็บพัสด ุ(อาคาร 7) 246.10 ตร.ม. พ.ศ. 2536 
อาคารปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2 (อาคาร 3-4) 5,637.60 ตร.ม. พ.ศ. 2536 
ลานจอดรถหน้าอาคาร 4 2,680 ตร.ม. พ.ศ. 2537 
สะพาน 480 ตร.ม. พ.ศ. 2537 
ร้านถ่ายเอกสาร 16 ตร.ม. พ.ศ. 2541 
ร้านจ าหนา่ยอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 16 ตร.ม. พ.ศ. 2541 
เรือนปลูกพืชทดลอง 4 หลัง 203 ตร.ม. พ.ศ. 2541 
อาคารปฏิบัติการพชื-สัตว์ทดลอง(อาคาร 8)  169 ตร.ม.            พ.ศ. 2541 
เรือนปลูกพืชทดลอง 1 80.56 ตร.ม. พ.ศ. 2541 
เรือนปลูกพืชทดลอง 2 40.00 ตร.ม. พ.ศ. 2541 
ร้านอาหาร 10.50 ตร.ม. พ.ศ. 2541 
โรงจอดรถยนต์ 78 ตร.ม. พ.ศ. 2544 
อาคารปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ทัว่ไป ก าแพงแสน (อาคาร 5) 2,100 ตร.ม. พ.ศ. 2545 
อาคารการเรียนรู้ (อาคาร 9) 6,315 ตร.ม. พ.ศ. 2551 
อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 10) 175.87 ตร.ม. พ.ศ. 2551 
โรงจอดรถอาคารการเรียนรู้ (อาคาร 9)  533.00 ตร.ม. พ.ศ. 2552 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 11)  3,709.83 ตร.ม. พ.ศ. 2554 
อาคารการเรียนรู้ทางภาษา (อาคาร 12)  2,070.17 ตร.ม. พ.ศ. 2555 
อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 2,165.70 ตร.ม. พ.ศ. 2555 
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บทท่ี 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2555  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2555 มี
ผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) บธ.บ.(การจัดการ) บธ.บ.(การตลาด) วท.บ.(วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ.(เคมี)  วท.บ.(ฟิสิกส์)  วท.บ.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) และ บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มีนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด จ านวน 
3,437 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 10 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 8 หลักสูตร ได้แก่ ศศ.ม.
(รัฐศาสตร์)  วท.ม.(วิทยาการพืช)  วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) วท.ม.(จุลชีววิทยา) วท.ม.
(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) วท.ม.(เคมี) หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และ ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล) มีจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด จ านวน 245 คน นับว่าเป็นคณะที่มีจ านวนหลักสูตร และ
จ านวนนิสิตมากที่สุด 
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2. ด้ำนกำรวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินงานวิจัย และจัดงบประมาณเงินรายได้ในสัดส่วนร้อยละ 6 ของเงินได้
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุน พัฒนานิสิตฯ โดยวงเงินที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน  2,823,610 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
และมอบให้ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ         

3. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีความ
พร้อมด าเนินการจัดท าโครงการบริการวิชาการในรูปของโครงการพัฒนาวิชาการ โดยมีศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการประสานงาน ปีการศึกษา 2555 มี
การด าเนินงานโครงการความร่วมมือกับ สสวท. ในการจัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
โลก – ดาราศาสตร์ และอวกาศ และร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เป็นต้น  

 

4. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดระบบเกี่ยวกับการดูแล
งานด้าท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรม ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1) โครงการ/
กิจกรรม ส าหรับนิสิต เช่น โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการไหว้ครู  และ โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการ
ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต มีคณบดีเป็นที่ปรึกษาและรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตเป็นประธานฯ  โดยใช้เงินกองทุนพัฒนานิสิตฯ สัดส่วนร้อยละ 85 ต่อปี เป็นเงิน 2,023,486 บาท 2) ส่วนของ
โครงการ/กิจกรรม ส าหรับบุคลากร  เช่น  โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โครงการกีฬา เทา-เงิน สัมพันธ์  และโครงการสืบสานประเพณีเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ เช่น  ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ลอยกระทง วางพวงมาลา แห่เทียนพรรษา เป็นต้น โดยมีการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมโดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษาและรองคณบดีฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมเป็นประธาน  นอกจากนี้ บุคลากรและนิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัดโดยวิทยาเขต เช่น โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการแห่
เทียนจ าน าพรรษา วันสถาปนาครบรอบ 33 ปี มก.กพส. โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจ าปี 2555  
โครงการรับขวัญข้าว พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 
2555 และ โครงการเดินวิ่งพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2556  เป็นต้น 

การพัฒนากายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากคณะฯ มีการขยายงานด้านการผลิตบัณฑิตหลากหลาย
สาขาวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพไม่เพียงพอกับจ านวนนิสิต 
จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารศูนยก์ารศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 436 ล้านบาท โดย
ใช้เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต โดยใช้
งบประมาณกองทุนพัฒนานิสิต จ านวน 13,666,600 บาท 
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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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.48 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับด ี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตำรำงท่ี 2.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด ำเนินกำร   

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

องค์ประกอบท่ี 2  
กำรผลิตบัณฑิต  

3.39 3.39 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 3.57 3.86 5.00 3.57 3.86 4.27 4.27 3.57 4.04 4.27 4.27 3.57 4.04 

องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมกำรพัฒนำ
นิสิต  

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

องค์ประกอบท่ี 4 
กำรวิจัย  

2.36 2.36 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.76 1.76 - 1.67 1.67 4.12 4.12 1.76 2.94 4.12 4.12 1.67 2.89 

องค์ประกอบท่ี 5 
กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม  

- - 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 

องค์ประกอบท่ี 6 
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.67 4.00 4.00 4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 7 
กำรบริหำรและ
จัดกำร  

- - 4.50 4.50 4.50 3.00 3.00 3.00 - 3.40 3.40 - 3.40 3.40 4.50 4.50 3.40 4.28 3.00 3.00 3.40 3.08 

องค์ประกอบท่ี 8 
กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 3.00 3.00 - 3.00 

องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ  

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.46 4.46 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.46 4.23 4.00 4.00 4.00 4.00 
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เฉลี่ยภำพรวม 3.23 3.13 4.74 4.72 4.74 4.32 4.28 4.32 5.00 3.57 3.67 5.00 3.45 3.56 4.48 4.46 3.57 4.08 4.15 4.11 3.45 3.90 
ระดับคุณภำพ ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช ้ ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ดีมำก ดี ดี ดีมำก พอใช ้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี กี พอใช ้ ดี 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคลากรในการสัมมนาประจ าปี มีการติดตามผลการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้บริหารได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะ ไปด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงแผนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 
  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 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 
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 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร      5.00 5.00   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 8 8 5.00 5.00   
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ ์

ข้อ 3 3 5 0 5.00 0.00 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 
แต่ไม่น า
คะแนนมา
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัต
ลักษณ ์

คะแนน 3.90 3.90 4.08 0 4.08 0.00 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 3 2 4 0 4.00 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  
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1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
คณะและได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน และแผน
กลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบันกรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552–2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำฉบับที่10 
(พ.ศ.2552–2555) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการฝ่ายวางแผนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจาก
หน่วยงานภายในทั้งหมดของคณะ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2554 โดยใช้ชื่อว่าแผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (1.1-1-1) โดยมีบุคลากรของหน่วยงานภายในมีส่วนร่วมในการจัดท า ดังรายละเอียดในรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (1.1-1-2) 

ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนา 2554-2557 และได้รับการเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 23 กรกฎาคม 
2555 วาระท่ี 4.11 เรื่อง ผลการทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (1.1-1-3) ต่อมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 คณบดีจึงมอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา และงานนโยบายและแผน ปรับปรุงแผนพัฒนา 2554-2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่
มีอยู่เดิม ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว และให้หน่วยงานภายใน
ของคณะฯ ทุกหน่วยงานตรวจสอบ แก้ไขความถูกต้อง โดยบุคลากรหน่วยงานภายในมีส่วนร่วม ได้เป็นเล่ม 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(1.1-1-4) และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 วันที่ 27 สิงหาคม 2555 
วาระท่ี 4.19 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  2555-2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (1.1-1-5) 

 
2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
โดย งานนโยบายและแผน ได้จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ   4 ปี 2555 –2558 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เมื่อเดือน กันยายน 2555 ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย  

ค าน า  
เอกสารหมายเลข 1 แผนปฏิบัติราชการ 2554 – 2557 ที่ปรับปรุงตัวชี้วัดแล้ว  
เอกสารหมายเลข 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 –2558) ที่แจกแจงให้เห็นความสอดคล้องของ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ กับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โดยแสดงโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานภายใน เพ่ือให้ฝ่ายต่างๆและหน่วยงาน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนได้ 

เอกสารหมายเลข 3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) ที่เป็นภาพรวมของคณะฯเพ่ือส่งกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้แสดงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
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 เอกสารหมายเลข 4 ภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วย  
 1) โครงการ/กิจกรรมมิได้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
 2) สรุปตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  2555 – 2558  
  3) สรุปตัวบ่งชี้ของแผนงานประจ าปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2555 – 2558 
  

แจกให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยจัดท ารูปเล่มเป็น 2 
รูปแบบ คือ  

1. รูปเล่มส าหรับผู้บริหาร คือ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสายวิชา /ศูนย์ฯ/ส านักงาน 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร (1.1-2-1) ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด ดังที่กล่าวข้างต้น 

2. รูปเล่มส าหรับบุคลากรทั่วไป (1.1-2-2) ซึ่งจะไม่มีข้อมูล เอกสารหมายเลข 3 และ เอกสารหมายเลข 4 
  ทั้งนี้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งเวียนทางระบบ e-office ให้ผู้บริหารฯ รับทราบ (1.1-2-3) 
และบุคลากรทุกคนภายในคณะฯ รับทราบ (1.1-2-4) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555 – 2558 ของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และจัดส่งให้กับบุคลากรทุกคนภายในคณะฯ (1.1-2-5) นอกจากนี้ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง แผน ให้กับหน่วยงานภายในคณะฯ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนพัฒนาของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป (1.1-2-
6) และได้เรียนเชิญผู้บริหาร ระดับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พร้อมทั้งประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (1.1-2-7) 
เข้าร่วมด้วย ในเวลาเดียวกันรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรงานนโยบายและแผนเข้าชี้แจง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  2555 – 2558 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้กับหน่วยงานภายในบางหน่วยงาน
ที่ขอแสดงความจ านงให้ชี้แจง เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555 – 2558 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
หน่วยงานดังกล่าว คือ โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555    สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โครงการจัดตั้งสายวิชาศิลปศาสตร์ สุพรรณบุรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 โครงการจัด
สายวิชาสังคมศาสตร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรม
ภาษา วันที่ 17 มกราคม 2556 (1.1-2-8) 

 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำร

สอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จากแผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 3 
ประเด็น ได้แก ่
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยสู่สากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555 – 2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผนเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก ร่วมกับหัวหน้าสายวิชา/ศูนย์ฯ/ส านักงาน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา ประธานหลักสูตรภาค
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พิเศษ และรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 
2555) ครบ 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน (1.1-3-1) การวิจัย (1.1-3-2) การบริการวิชาการ  (1.1-3-3 ) และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-3-4) นอกจากนี้ยังมี แผนงานพัฒนานิสิต (1.1-3-5) แผนงานพัฒนาบุคลากร 
(1.1-3-6) และแผนงานบริหารจัดการ (1.1-3-7) ซึ่งในแต่ละแผนงานมีรายละเอียด เรื่อง ความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินงาน เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ และงบประมาณอย่างชัดเจน 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 จากแผนพัฒนา 2554 – 2557 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555 – 2558 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  
 ระดับท่ี 1 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพื่อติดตามความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ โดยมีตัวบ่งชี้
จ านวนทั้งสิ้น 12 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1.1-4-1) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4 ตัวบ่งชี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยสู่ระดับสากล 4 ตัวบ่งชี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง 4 ตัวบ่งชี้ 
 

 ระดับท่ี 2 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนงาน เพ่ือวัดความส าเร็จของแผนงานด้านต่างๆ โดยมีตัวบ่งชี้
จ านวนทัง้สิ้น 25 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตามแผนงานแต่ละด้าน ดังนี้ (1.1-4-2) 
 แผนงานผลิตบัณฑิต    9 ตัวบ่งชี้  
 แผนงานวิจัย     2 ตัวบ่งชี้ 
 แผนงานบริการวิชาการ    4 ตัวบ่งชี้ 
 แผนงานบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  4 ตัวบ่งชี้ 
 แผนงานบริหารจัดการ    6 ตัวบ่งชี้ 
 ระดับที่ 3 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับปฏิบัติการ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ก าหนด ซึ่งจะปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555  (1.1-4-3) 
 
 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ เพ่ือให้เป็น
แผนงานที่จะด าเนินการในปี 2555 สอดรับการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี โดยได้มีการจัดท ารายงานแผน/ผล
การการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2555 ทั้ง 4 ภารกิจ เพื่อรายงานมหาวิทยาลัย (1.1-5-1) และ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 
2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 
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มีนาคม 2556 วาระที่ 4.3 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2555 รอบ 12 
เดือน (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) (1.1-5-2) 
 

6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้งและ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และงานนโยบายและแผนได้ มี
การติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานภายในและฝ่ายต่าง ๆ และรายงานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2556 วาระที่ 4.21 เรื่อง ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 
2555 (1.1-6-1) และ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 4 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.4 เรื่อง ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 
และผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2555 รอบ 5 เดือน (1.1-6-2)  

ครั้งที่ 2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 29 
เมษายน 2556 วาระที่ 4.10 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 และสรุปผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2555 (1.1-6-3) รอบ 7 เดือน เนื่องจากไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2556 จึงได้น าเสนอ
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ครั้งที่ 2 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งเดียว  

นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มของกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเป็นกลไกติดตามผลการด าเนินงานที่คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี (1.1-6-4) 

 
 

 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
วาระท่ี 4.21 เรื่อง ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2555 (1.1-7-1) ซึ่ง
สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้  
 1) ตัวบ่งชี้ที่ 6, 7 ข้อมูลเดิมปี 2554 ถ้าเป็น ปี 2555 ผลการด าเนินงานจะน้อยกว่าเป้าหมาย 
 2) ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 และ 10.2 จ านวนเงินจริง หากหารด้วยจ านวนอาจารย์ ประจ าปี 2555 ผลการ
ด าเนินงานจะลดลงอีก ดังนั้นจึงขอให้หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบฐานข้อมูล
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งานวิจัย ในส่วนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณาจารย์ได้เข้าระบบกรอกข้อมูลภาระงานวิจัย และ
ภาระงานสอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง  
 3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 
2555 ดังนั้นจึงขอให้ประธานหลักสูตร/หรือหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มีนาคม 
2556 
 4) การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ขอให้รองคณบดีฝ่ายต่าง 
ๆ และหัวหน้าหน่วยงานภายใน/โครงการที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงาน จัดส่งคุณสินาพร เจริญศักดิ์  ภายใน
เดือนมีนาคม 2556 เพ่ือน าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 ประจ าเดือน
เมษายน 2556 
 5) การรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจ าปี  2555 ขอให้รายงานผลการ
ด าเนินงานทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง (รายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)                                                                                                                                                                                                                            
 6) ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จะจัดโครงการจัดการความรู้เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 และแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2555 โดยแจ้งก าหนดวัน/เวลาให้ทราบในโอกาสต่อไป  
 ที่ประชุมฯ มีมติ เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีทุกฝ่ายที่รับผิดชอบ รายงานผลและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตามข้อ 1 – 6 โดยขอให้รายงานผลฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 29 
เมษายน 2556 วาระท่ี 4.10 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 และสรุปผล
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2555 โดยประเมินผลการพัฒนาการค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ว่า มีพัฒนาการ 5 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 41.7 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2555 ประเมินการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้พบว่า มีการบรรลุเป้าหมายจ านวน 11 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ทั้งหมด 25 
ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 44 ที่ประชุมฯ มีข้อทักท้วงผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ตามตาราง ล าดับที่ 3, 5, 10 
,19 และ 20-25 โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนขอให้แก้ไข และแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบ ส าหรับ
แผน/เป้าหมายในการด าเนินงานปีต่อไป ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีนั้น คณบดีมีนโยบาย
การบริหารงานจะมุ่งพัฒนางานเดิม โดยจะมุ่งพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ 20 – 25 (1.1-7-2) 
 

8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี สรุปโดยล าดับ ดังนี้  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 5/2555 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 วาระท่ี 4.9 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2554 1) จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรตามที่คาดหวัง โดยมอบรองคณบดี ฝ่ายบริหาร พิจารณาก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสาย
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สนับสนุนด้านบริหาร จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี และ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนด้านวิชาการ จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิจัย และนักวิชาการศึกษา 2) มอบฝ่าย
ประกันคุณภาพ และฝ่ายวางแผนฯ พิจารณาทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพ 
(1.1-8-1) 

ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 26 
มิถุนายน 2555 วาระท่ี 4.8 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนงานประจ าปี 2554 มีมติให้ 1) ทบทวน
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ข้อ 6 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า) โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม สาขา คือ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเกณฑ์ของการประกัน
คุณภาพเพ่ือให้ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพของคณะฯ 2) ทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/
แผนงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีที่
เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้รับผิดชอบครบถ้วนตามวงจร PDCA ตั้งแต่การจัดท าแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบและ
ติดตามรายงานผล เพื่อให้เพ่ิมคุณภาพและความชัดเจนเป็นรูปธรรม (1.1-8-2) 

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 2 
กรกฎาคม 2555 วาระท่ี 4.1 เรื่อง การเสนอการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีมติให้ 1) ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบตัวบ่งชี้ของ
แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2555 ติดตามด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย 2) ให้ใช้แผนกลยุทธ์เดิม
ไม่มีการปรับเปลี่ยนแผน 3) ให้แจ้งเวียนทราบทั่วกัน (1.1-8-3) 

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 16 กรกฎาคม 
2555 วาระที่ 4.1 เรื่อง ทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการ เนื่องจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 2 กรกฎาคม 2555  วาระที่ 4.1 ให้ใช้
แผนยุทธศาสตร์เดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนแผน แต่รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เสนอให้ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี และขอให้ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้ (1.1-8-4) 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 และ 3 ที่มีมติให้ตัดออกจากตัวบ่งชี้ของแผลกลยุทธ์ให้น าไปเพ่ิมไว้ในตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ  

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 8 ที่มีการเสนอเพ่ิมในแผนกลยุทธ์ ให้น าไปเพ่ิมไว้ในตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการแทน 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ตัวบ่งชี้ที่  2 จ านวนบทความจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติ web site ของ สกอ. ให้ตัดออกจากตัวบ่งชี้ของ
แผนยุทธศาสตร์แล้วน าไปเ พ่ิมไว้ ในตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนข้อความตามแผนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 – 2558 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 จ านวนผลงานวิจัยที่สนองการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะหรือมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ศิลปศาสตร์) ให้ตัดออกจากตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
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5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ให้ตัด
ค าว่า “ร้อยละของ” ออก และตัดตัวบ่งชี้นี้ออกจากแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์โดยน าไปเพ่ิมไว้ในตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การ 

6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ให้คงไว้
โดยมอบให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ 

7) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 เห็นชอบให้คงไว้ และก าหนดค่าเป้าหมายปี 2555 = 2,  ปี 
2556 = 3, 2557 = 4, ปี 2558 = 5 โดยมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ 

8) เพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

9) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 4 ตามท่ีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เสนอใหม่ เห็นชอบ
ให้ตัดออก  

10) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5 เห็นชอบให้ตัดออกแล้วน าไปเพ่ิมในแผนปฏิบัติการ 
11) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 7 เห็นชอบให้คงไว้ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็น

ผู้รับผิดชอบ และก าหนดค่าเป้าหมาย ปี 2555 = 3.51, ปี 2556 = 3.6, 2557 = 3.7, ปี 2558 = 3.8 และมี
คณะกรรมการกลางเป็นผู้ประเมิน 

12) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงาน แก้ไขเป็น
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของคณบดี และก าหนดให้มีคณะกรรมการกลางน าข้อมูลจาก
เว็บไซต์ โดยหัวหน้าส านักงานเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูล  

13) เพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามที่คาดหวัง โดย
มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ และก าหนดค่าเป้าหมาย เริ่มจาก ปี 2556 = ร้อยละ 30, 2557 = ร้อย
ละ 35, ปี 2558 = ร้อยละ 40  

14) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนประจ าปี และแจ้งเวียนให้
ผู้บริหารทุกท่านทราบภายในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 

15) น าข้อเสนอแนะที่ได้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วาระ
พิเศษ รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 23 กรกฎาคม 
2555 วาระท่ี 4.11 เรื่อง ผลการทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มีมติเห็นชอบการทบทวนตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศาสตร์ 2554-2557 จากเดิม 24 ตัวบ่งชี้ เป็น 12 ตัวบ่งชี้ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554-2557 
จากเดิม 27 ตัวบ่งชี้ เป็น 25 ตัวบ่งชี้ และการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมาย(ดังรายละเอียดในมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 วาระที่ 4.1 เรื่อง ทบทวนตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ และตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการ ดังกล่าวข้างต้น) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 – 2558 (1.1-8-5)  

และเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
2555 – 2558 คณบดีจึงมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และงานนโยบายและแผน ปรับปรุงแผน



82                                                                             รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555          

ยุทธศาสตร์ 2554 -2557 ของคณะฯ ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี    2555-2558 ของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว และให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในของคณะฯ ตรวจสอบ แก้ไข เพ่ิมเติมโครงการตามแผน
กลยุทธ์ต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง (รายละเอียดในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วาระ
พิเศษ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 วาระที่ 4.2 เรื่อง เป้าหมาย โครงการ และงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ. 2555 – 2558 หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) (1.1-8-4)  

ที่ประชุมฯ คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 
27 สิงหาคม 2555 วาระที่ 4.19 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555 – 2558 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เห็นชอบแผนดังกล่าว และได้เผยแพร่ผลการทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์    12 ตัวบ่งชี้ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 25 ตัวบ่งชี้ และการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2558 ในรูปแบบของเอกสารให้ผู้บริหารและบุคลากร ทุกคน รับทราบ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 2555 – 2558 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังที่กล่าวไว้แล้วเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 และ 2 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

ตัวอย่ำง 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 แผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1.1-1-2 รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2555 วาระ 4.11 

1.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วาระ 4.19 
1.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ส าหรับผู้บริหาร) 
1.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ส าหรับบุคลากร) 
1.1-2-3 เอกสารแจ้งเวียนทางระบบ e-office ให้ผู้บริหาร 
1.1-2-4 เอกสารแจ้งเวียนทางระบบ e-office ให้บุคลากร 
1.1-2-5 บันทึกข้อความส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.1-2-6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แผน 
1.1-2-7 รายชื่อผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แผน 
1.1-2-8 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แผน โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)้ แผนงานการเรียนการสอน 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)้ แผนงานวิจัย 
1.1-3-3 แผนปฏิบัติราชประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)้ แผนงานบริการวิชาการ 
1.1-3-4 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได้) แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
1.1-3-5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)้ แผนงานพัฒนานิสิต 
1.1-3-6 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)้ แผนงานพัฒนาบุคลากร 
1.1-3-7 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)้ แผนงานบริหารจัดการ 
1.1.4-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ภาคผนวก 3) 
1.1.4-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ภาคผนวก 2) 
1.1-4-3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)้  
1.1-5-1 เอกสาร 1.1-3-1 ถึง 1.1-3-7 (ผลการด าเนินงาน) 
1.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 วาระ 4.3 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 วาระ 4.21 
1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2556 วาระ 4.4 
1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 วาระ 4.10 
1.1-6-4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)้ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 วาระ 4.21 
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 วาระ 4.10 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 วาระ 4.9 
1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2555 วาระ 4.8 
1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2555 วาระ 4.1 
1.1-8-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระพิเศษ 4.1 และ 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 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
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้อัตลักษณ์เดียวกันกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ส านึกดี 
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี และได้ถ่ายถอดไปยังทุกหน่วยงานภายในคณะ เพ่ือให้เกิดผลต่อนิสิตและบุคลากรที่
สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงน าเข้าบรรจุในแผนของคณะฯ ทั้งแผนกลยุทธ์ 2555 - 2558 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์และการปฏิบัติงานในพันธกิจแต่ละด้าน ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนานิสิต และ
บุคลากรให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ และมีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีระบบและกลไกที่ท าให้
เกิดการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น เกิดประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและมีผลสะท้อนความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากรางวัล และการยกย่องจากในระดับชาติ ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ โดยได้รับกำร
เห็นชอบจำกสภำสถำบัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทั้งฉบับ พ.ศ. 2554 - 
2557 และฉบับ พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับ พ.ศ. 2552 - 2555 และฉบับ
พ.ศ. 2555 - 2558 ของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   (16.1-1-1) 

 
2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำง

ครบถ้วนสมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ หลายประการ ดังนี้ 
 1) เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยการด าเนินงานของสโมสรนิสิต คณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (16.1-2-1) โดยมีนายกสโมสรนิสิตฯ รวบรวมคิดเห็น และข้อเสนอแนะของตัวแทนนิสิตใน

เรื่องต่างๆ และมีการให้นิสิตตอบแบบส ารวจความพึงพอใจในระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย เช่น การประเมินการ

สอนของอาจารย์ การบริหารงานของคณบดี การให้บริการด้านต่างๆ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค ความปลอดภัย 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เป็นประจ าปีทุกปี (16.1-2-2) 
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 2) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของสโมสร

นิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต หล่อหลอมให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

และมีพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ (16.1-2-3) 

 3) สโมสรนิสิตได้ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไปสู่นิสิตทั่วใหม่ ผ่านกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง

และรับน้องใหม่ (16.1-2-4) 

4) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการบริหารงานของคณะ โดยประเมิน
ผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี ประเมิน การบริหารงานของคณบดีผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และรับการ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เป็นต้น 

5) สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครง/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสร้างจิตส านึกที่ดี เช่น พิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการต่อยอด
การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 2 (16.1-2-5) 

3. ผลกำรประเมินของผู้เรียนและบุคลำกรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้ผลการประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในปี พ.ศ. 
2554 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คะแนน โดยมีผู้เข้าประเมินจ านวน 1,412 คน (16.1-3-1) 

 

ประเด็นกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต     
มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 

4.28 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ท างานและปฏิบัติการใด ๆ โดยความ
ตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4.24 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหา
ความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 

4.23 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม 
สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4.05 

รวม 4.20 
4. ผลกำรด ำเนินงำนก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ ได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ งานวิจัย ถ่ายทอดความรู้
สู่สังคม รวมทั้งการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยมีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 
ดังนี้ 
 1) การผลิตบัณฑิต คณะฯ มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเปิดสอน
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวม 21 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตร
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นานาชาติ 2 หลักสูตร มีการน าเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน และมีคณาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศจ านวน 80 คน มีโครงการสหกิจ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้นิสิต เพ่ือออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงาน
หรือประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 87 (16.1-4-1) บัณฑิตที่มีสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับด ี(16.1-4-2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี (16.1-4-3) 
 2) การวิจัย มีผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ เป็นจ านวนมาก 
(16.1-4-4) 
 3) การบริการวิชาการแก่สังคม มีงานบริการวิชาการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปศาสตร์ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่สังคม รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ (16.1-4-5) 
 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน
ส่วนของนิสิตและบุคลากร เพื่อให้ส านึกดี มีความสามัคคี นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
ที่มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตด าเนินการอีกด้วย (16.1-4-6) 
 

5. ผู้เรียน/บุคลำกร/คณะ/สถำบัน ได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์  
 นิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นางสาวชนิกา ประยูรวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรม และเข้ารับโล่รางวัลกับท่านรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคคง) ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล (16.1-5-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 N/A 2 ข้อ 5 ข้อ N/A 2.00 5.00 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

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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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 N/A N/A  N/A N/A  3 ข้อ  3 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

16.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2) 
16.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
16.1-2-2 เว็บไซต์ระบบการประเมินต่างๆ ที่ให้นิสิตเข้าประเมิน 
16.1-2-3 แผนการด าเนินงานโครงการสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
16.1-2-4 โครงการสอนน้องร้องเพลง-รับน้อง 
16.1-2-5 โครงการต่อยอดการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 2 
16.1-3-1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ที่เว็บไซต์กองแผนงาน 
http://regis.ku.ac.th/identity/process/rpt_score_univ.php 

16.1-4-1 ร้อยละการได้งานท าของนิสิตปริญญาตรี 
16.1-4-2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
16.1-4-3 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
16.1-4-4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ

ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2554 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2556 

16.1-4-5 แบบเก็บข้อมูลดิบโครงการบริการวิชาการ 
16.1-4-6 แบบเก็บข้อมูลดิบโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
16.1-5-1 โล่รางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

http://regis.ku.ac.th/identity/process/rpt_score_univ.php
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 3.90  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 169.4 232.46 399.84 
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 44 59 97 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 257 257 484 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.85 3.94 4.08 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
16.2 169.4 3.85 232.46 3.94 399.84 4.08 3.85 3.94 4.08 3.90 บรรล ุ 3.90 

44 59 93 

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 
16.2 169.4 3.85 232.46 3.94   3.85 3.94  3.90  3.90 

44 59  
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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

16.2-1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 17 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน  
(ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 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. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ

สถำนศึกษำ โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำสถำบัน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบเอกลักษณ์ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งประสานศิลป์และวิทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และมีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นจุดเด่น คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
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และกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ คือ 1) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่าเป้าหมาย 80 มีผลการด าเนินงานถึงร้อยละ 85.71 และ 2) 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่าเป้าหมาย 3.70 มีผลการด าเนินงาน 
4.06 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล มีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ คือ 
1) จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI มีค่าเป้าหมาย 
15 ผลงาน มีผลการด าเนินงาน 20 ผลงาน 2) จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดหรือได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร มีค่าเป้าหมาย 1 มีผลการด าเนินงาน 1 และ 3) จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ มี
ค่าเป้าหมาย 35 ผลงาน มีผลการด าเนินงาน 99 ผลงาน (17-1-1) 

 

2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  
3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้น และจุดเด่น หรือ

ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และมีผลประเมิน 3.44 และจากความเห็นของนิสิตมีผลประเมิน 3.54 และมี
ค่าเฉลี่ย 3.47 (17-3-1) 

4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 

   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการด าเนินงานวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เป็น
ความเข้มแข็งของคณะฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและช าติ ทั้งทางด้านสาย
วิทยาศาสตร์ จ านวน 69 โครงการ เช่น การศึกษาโครงการและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ oxiranes 
บน Nanoporous และ Mesoporous Zeolities ฯลฯ สายศิลปศาสตร์ 25โครงการ เช่น การส ารวจความเป็นไปได้
ในการด าเนินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เป็นต้น (17-4-1) 

 
5. ผู้เรียน/บุคลำกร/คณะ/สถำบัน มีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด 

และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

   นิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นางสาวชนิกา ประยูรวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรม และเข้ารับโล่รางวัลกับท่านรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคคง) ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล นอกจากนี้นิสิตของคณะฯ มีผลงานดีเด่น
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวน 3 คน ด้านความประพฤติ จ านวน 5 คน ซึ่งนิสิตทั้ง 8 คนได้รับการยกเว้นค่า
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บ ารุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 และ ด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม จ านวน 2 คน ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (17-5-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

17 N/A 1 ข้อ 4 ข้อ N/A 1.00 4.00 3 ข้อ บรรลุ 2 ข้อ 

 

 

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 

17 N/A N/A  N/A N/A  3 ข้อ  2 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

17-1-1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2555 
17-3-1 สรุปการติดตามและประเมินผลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์ สุดสุข คณบดีคณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบการบริหารปีที่ 2 (21 พฤษภาคม 2554 – 20 พฤษภาคม 
2555) 

17-4-1 ผลงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
17-5-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ

ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2554 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

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 
2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตดังนี้  

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขา เช่น หลักสูตร วท .
ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และ วท.ม. (นิติ
วิทยาศาสตร์) นอกจากนี้ ยังมีการน าหลักสูตรจากคณะที่วิทยาเขตบางเขน มาจัดการเรียนการสอน เช่น วท.บ. (เคมี) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) วท.บ. (จุลชีววิทยา) ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) บธ.บ.(การจัดการ) บธ.บ.(การตลาด) และ วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) เป็นต้น  
 ทั้งนี้ ในการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการน าหลักสูตรจากคณะอ่ืนมาจัดการเรียนการ
สอน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.04  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.04 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 
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ตำรำงท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ

, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมำย
เหตุ 

2555 2556 
ประเมินตนเอง กรรมกำร 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต              4.04 4.04   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 
ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

51 51 79.5 45.82 79.5 45.82 3.82 3.82   
173.5 173.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

        

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

10.5 11 14 8.07 14.0 8.07 1.34 1.34   
173.5 173.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

      

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 6 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 82 85 356 86.62 356 86.62 4.33 4.33   

411 411 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     495 495       
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง

ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน     505 505       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าและประกอบอาชีพ

คน     356 356       
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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 (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

อิสระ 

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     54 54       

  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

คน     17 17       

  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน     2 2       

  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน     55 55       
  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์

ท างาน 
คน     11 11       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน    14,069.47  14,069.47        

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตร ีโท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

3.70 3.80 4.06 4.06 4.06 4.06   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 20 8.25 14.47 8.25 14.47 2.89 2.89   

57 57 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

คน 57    57 57       

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง 

ผลงาน  13   10 2.50 10 2.50       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน  0   4 2.00 4 2.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน  5   5 3.75 5 3.75       
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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 (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0    0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 3.00 0 3.00 0 0.00 0.00 ไม่
ประเมิน  0 0     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

คน     0 0       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     2 1.00 2 1.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     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 (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

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

ผลงาน     2 2.00 2 2.00       

  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 3.80 3.90 624 3.59 624 3.59 2.99 2.99   
174 174 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน    9 0.00 9 0.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     71 142.00 71 142.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน    68 337.5 68 337.5       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 
คน  0   0 0.00 0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน  6   6.0 18.00 6.0 18.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     6 36.00 6 36.00       
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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 (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตร ี

คน    0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน     8.0 40.00 8.0 40.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน     5 40.00 5 40.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     0 0.00 0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     1 10.00 1 10.00       

 

 

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
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 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. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย
มหำวิทยำลัยและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตามระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/53 ( 2.1-1-1) โดยกระบวนการในการเปิดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุงหลักสูตรจะเริ่มต้นจากคณะกรรมการร่างหลักสูตร (กรณีที่เป็นหลักสูตรใหม่) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)  ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบอุดมศึกษาแห่งชาติ แล้วเสนอร่างหลักสูตรต่อที่ประชุมสายวิชา พร้อมรายงานผลวิจัย
สถาบัน เมื่อที่ประชุมสายวิชาเห็นชอบ แล้วจึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะฯ เพ่ือ
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พิจารณา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ/สาขาวิชา (2.1-1-2) ก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้
ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะฯให้ความเห็นชอบแล้ว คณะฯ โดยงานบริการการศึกษาจะด าเนินการ
กรอกข้อมูลลงในระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร (2.1-1-3) จากนั้นจึงน าเสนอให้คณะกรรมการ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก่อน) เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาแล้ว จึง
น าเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากลั่นกรอง และน าเสนอขออนุมัติหลักสูตรจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงเสนอให้ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับทราบ และเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพ่ือออกเอกสารรับรองคุณวุฒิหลักสูตร
ต่อไป  
 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ มีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  และเปิด
หลักสูตรที่ขอใช้ร่วมกับวิทยาเขตอ่ืนจ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ขอใช้
ร่วมกับวิทยาเขตบางเขน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  ขอใช้ร่วมกับ
วิทยาเขตศรีราชา และมีหลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนที่จะครบรอบ 5 ปี โดยการจัดท า มคอ.2 เพ่ิม จ านวน 2 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 และจะใช้กับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 (2.1-1-4) และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งยังไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น ทั้ง 
2 หลักสูตร จึงมีการด าเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ มีหลักสูตรที่ขอใช้ร่วมกับวิทยาเขตอ่ืน 
ที่ยังไม่มี มคอ.2 ในปีการศึกษา 2555 อีก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ดังนั้น จึงมีหลักสูตรที่ต้อง
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จ านวน 16 หลักสูตร 

 2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัยและด ำเนินกำรตำม

ระบบท่ีก ำหนด 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรโดยด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ

ที่ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.1-2-1) ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่มี

การปิดหลักสูตร 

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
หมำยถึง ต้องมีกำรประเมินผลตำม “ตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ
เพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ
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สำขำหรือสำขำวิชำให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่ก ำหนดในภำคผนวกที่ 1) ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้อง
ได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

 ปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 21 หลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่คณะฯ พัฒนาขึ้นเองจ านวน 10 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ)  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  วท.ม. (วิทยาการพืช)  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)    
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)  วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)  ปร.ด. 
(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)  ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) โดยหลักสูตรทั้งที่เป็นหลักสูตรของคณะฯ เอง 
และหลักสูตรที่ขอใช้ร่วมกับวิทยาเขตอ่ืนๆ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 และมี 5 หลักสูตร ที่ยังไม่มี มคอ.2 ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555 คือ วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  วท.บ. (วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) วท.บ. (ฟิสิกส์) วท.บ. (เคมี) และ วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ดังนั้น 
ในปีการศึกษา 2555 จึงมีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 16 
หลักสูตร และทุกหลักสูตรมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ดังตาราง 

  

หลักสูตร 

มีกำรประเมินผล
ตำมตัวบ่งชี้ผลกำร

ด ำเนินงำนฯ  
(จ ำนวนตัวบ่งชี้) 

มีกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้
ผลกำรด ำเนินงำนฯ ผ่ำน

เกณฑ์ 5 ข้อแรก และอย่ำง
น้อยร้อยละ 80 ของตัว

บ่งชี้ที่ก ำหนด 

มีกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้
ผลกำรด ำเนินงำนฯ ผ่ำน

เกณฑ์ครบทุกตัวบ่งชี ้

1. วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
(อยู่ระหว่างแก้ไข) 

- - - 

2. วท.บ. (วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
(สภาอนุมัติ มคอ.2 เมื่อ 25 มี.ค. 2556 ใช้กับ
นิสิตปีการศึกษา 2556) 

- - - 

3. วท.บ. (ฟิสิกส์) 
(สภาอนุมัติ มคอ.2 เมื่อ ก.พ. 2556 ใช้กับ
นิสิตปีการศึกษา 2556) 

- - - 

4. วท.บ. (เคมี) 
(ใช้กับนิสิตปีการศึกษา 2556) 

- - - 

5. วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  
8 ตัวบ่งช้ี   

6. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
14 ตัวบ่งช้ี 

  

7. วท.บ. (จุลชีววิทยา)  
10 ตัวบ่งช้ี   

8. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
9 ตัวบ่งช้ี   
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หลักสูตร 

มีกำรประเมินผล
ตำมตัวบ่งชี้ผลกำร

ด ำเนินงำนฯ  
(จ ำนวนตัวบ่งชี้) 

มีกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้
ผลกำรด ำเนินงำนฯ ผ่ำน

เกณฑ์ 5 ข้อแรก และอย่ำง
น้อยร้อยละ 80 ของตัว

บ่งชี้ที่ก ำหนด 

มีกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้
ผลกำรด ำเนินงำนฯ ผ่ำน

เกณฑ์ครบทุกตัวบ่งชี ้

9. บธ.บ. (การจัดการ)  
9 ตัวบ่งช้ี   

10. บธ.บ. (การตลาด)  
9 ตัวบ่งช้ี   

11. บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)  
9 ตัวบ่งช้ี    

12. วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(สภาอนุมัติ มคอ.2 เมื่อ 26 พ.ย. 2555 ใช้กับ
นิสิตปีการศึกษา 2556) 

- - - 

13. วท.ม. (วิทยาการพืช)  
8 ตัวบ่งช้ี 

  

14. วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)  
7 ตัวบ่งช้ี   

15. วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ์)  
7 ตัวบ่งช้ี 

  
 

16. วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม) 

 
7 ตัวบ่งช้ี 

  
 

17. วท.ม. (เคมี) (เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ 
เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์) 

 
8 ตัวบ่งช้ี   

18. ศศ.ม. สาขาวิชารัฐศาสตร ์  
7 ตัวบ่งช้ี   

19. ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 
นานาชาติ 

 
8 ตัวบ่งช้ี   

20. ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชี์วผลิตภณัฑ ์  
7 ตัวบ่งช้ี 

  
 

21. ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 
นานาชาติ 

 
8 ตัวบ่งช้ี   

 

              4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดใน

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
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จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรก และอย่ำงน้อยร้อย

ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรับผิดชอบควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตรครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (2.1-4-1) โดยทุกหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย 
5 คน และมีการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2555 ไม่มีหลักสูตรที่ปรับปรุง เนื่องจากครบรอบ 5 ปี แต่
มีหลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนที่จะครบรอบ 5 ปี โดยการจัดท า มคอ.2 เพ่ิม จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ดังตารางในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3.  
 

5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1  ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติจะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีหลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 16 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาครบทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 11 หลักสูตร ดังตารางในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3. 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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2.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

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 

2.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-1-1 มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/53 อนุมัติขั้นตอนการขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ใหม/่หลักสูตรปรับปรุงฯ ของ มก. 

2.1-1-2 ค าสั่งฯ ที่ 999/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 
2.1-1-3 ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
2.1-1-4 หน้าแรกของเล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
2.1-2-1 เอกสารแนวทางปฏิบัติการปิดหลักสูตร ที่ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-3-1 มคอ.7 ของหลักสูตรต่างๆ 
2.1.4-1 ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.1-5-1 มคอ.7 ของหลักสูตรต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 51  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
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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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 159.5 คน 
ลาศึกษาต่อ 14 คน มอีาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 79.5 คน  

ส าหรับในปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 
134.5 คน ลาศึกษาต่อ 13 คน มอีาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 75 คน 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 
159.5 14




79.5 100   =  45.82 

  คะแนนที่ได้ =  
45.82 5

60
  =  3.82  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 69 
50.36 

75 
50.85 

79.5 
45.82 4.20 4.24 3.82 51.00 ไม่บรรล ุ 51.00 

137 147.5 173.5 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 69 
50.36 

75 
50.85 

79.5 
45.82 4.20 4.24 3.82 51.00 ไม่บรรล ุ 51.00 

137 147.5 173.5 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10.5  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

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

มาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

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

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

 ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 173.5 คน 
ลาศึกษาต่อ 14 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน รองศาสตราจารย์ 13 คน และ
ศาสตราจารย์ 1 คน  

  ส าหรับในปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 
134.5 คน ลาศึกษาต่อ 13 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน รองศาสตราจารย์ 14 คน และ
ศาสตราจารย์ 2 คน 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   
14

173.5
 100   =  8.07 

 คะแนนที่ได้ =  
8.07

 5
30   =  1.34  คะแนน 

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

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 14 

10.22 
17 

11.52 
14 

8.07 1.70 1.92 1.34 10.50 ไม่บรรล ุ 11.00 
137 147.5 173.5 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 14 

10.22 
17 

11.52 
14 

8.07 1.70 1.92 1.34 10.50 ไม่บรรล ุ 11.00 
137 147.5 173.5 

 
 
 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ   ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มำตรฐำน 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

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

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำรเทคนิคกำรสอนและกำรวัดผล และมี

แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการ
สอนและการวัดผลโดยมีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2.4-1-1) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบรายได้) (2.4-1-2) และ แผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
ปีงบประมาณ 2555 (2.4-1-3)  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน จะมีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 
ของส านักงานเลขานุการ (2.4-1-4) 

2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยในส่วนของคณาจารย์ส่วนใหญ่จะมีการพัฒนา โดยเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด 
เช่น โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเิพ่ิมความมั่นใจด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2556 ในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2556  โครงการอบรม
สัมมนาด้านประกันคุณภาพส าหรับอาจาร์และบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุใหม่ มก.กพส.ประจ าปี 2556 ในวันที่ 
22 มีนาคม 2556  และโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555  เป็นต้น  (2.4-2-1) 
   ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ส่วนใหญ่จะมีการด าเนินการโดยส านักงานเลขานุการ เช่น โครงการ
ฝึกอบรมการเงินและพัสดุ (2.4-2-2) เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานการเงินในระบบ ERP โดย
เรียนเชิญวิทยากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล รอดเพ็ชร  มาให้ความรู้เพ่ิม
หลังจากท่ีเข้าอบรมเป็นการให้ความรู้ต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมทักษะการท างาน (2.4-2-3) โครงการต่อยอดพัฒนางานประจ า
สู่งานวิจัย R2R  (2.4-2-4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการจัดท า และน า Competency ไปใช้
งานอย่างง่ายและได้ผล (Easy & Effective Competency)" (2.4-2-5)  เป็นต้น   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภายในคณะ ยังมีการ
จัดสัมมนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของหน่วยงาน (2.4-2-6)    
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3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
บุคลากร โดยมีกองทุนสวัสดิการเพ่ือให้บุคลากรที่มีปัญหาเดือดร้อนทางด้านการเงิน ได้กู้น าไปใช้จ่ายบรรเทาความ
เดือดร้อนโดยอัตราดอกเบี้ยต่ าและจัดสรรเงินจากกองทุนดังกล่าว เพ่ือใช้จ่ายในการจัดโครงการต่างๆ ส าหรับ
บุคลากร เช่น โครงการเทาเงินสัมพันธ์ โครงการกีฬาบุคลากร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้มีโอกาสท า
ความสนิทสนมคุ้นเคยกันเพื่อจะได้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.4-3-1) 

4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำ
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบติดตามให้คณาจารย์น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังนี้  
  1) มีระบบออนไลน์ เพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์ โดยมีการประเมินการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา (2.4-4-1)  
  2) มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการด าเนินการกับอาจารย์ผู้สอน ที่ไม่ส่งหรือ
แก้ไขคะแนนตามเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา (2.4-4-2)  
  3) มีการติดตามการปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยใช้แบบติดตามการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และจากแบบ มคอ.5 ในรายวิชา (2.4-4-3) 
             ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน มีการติดตามให้บุคลากรน าความรู้ และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดกิจกรรม และเครือข่ายการเรียนรู้ อาทิ การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเงินและ
พัสดุ โดยเรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์จากที่บุคลากรของส านักงานไปเข้ารับการอบรมมาถ่ายทอดเป็นโครงการ
ต่อเนื่องให้บุคลากรในสังกัดคณะฯ ได้รับความรู้และทักษะดังกล่าว และการจัดโครงการต่อยอดพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย R2R  เพ่ือกระตุ้น สนับสนุนให้หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยและบุคลากรสายสนับสนุนมาใช้ ในการพัฒนางาน 
(2.4-4-4)  

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยติด
ประกาศไว้บริเวณอาคารทุกอาคารและทุกชั้น และที่เว็บไซต์คณะฯ (www.flas.kps.ku.ac.th) (2.4-5-1) ส่วน
จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯยึดถือตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถือปฏิบัติตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 หมวดที่ 3 ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการและกลไกในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  (2.4-5-2) 

6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยทุกโครงการที่จัดอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินผล
ความส าเร็จไว้ในแบบฟอร์มแนบท้ายในการขออนุมัติด าเนินงานโครงการ (2.4-6-1) และมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และมีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการบริหารการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 2 ตัว คือ 1) งบประมาณส าหรับการ
พัฒนาคณาจารย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า  2) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนา (2.4-6-2)  

 7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 
  มีการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือเป็นรางวัลให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ (2.4-7-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 2554-2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.4-1-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได้) 
2.4-1-3 แผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการปีงบประมาณ 2555 

2.4-1-4 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ของส านักงานเลขานุการ 

2.4-2-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 3  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-2-2 โครงการฝึกอบรมการเงินและพัสดุ 
2.4-2-3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP) 
2.4-2-4 โครงการต่อยอดพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R 
2.4-2-5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการจัดท า และน า Competency ไปใช้งาน

อย่างง่ายและได้ผล (Easy & Effective Competency)" 
2.4-2-6 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556 
2.4-3-1 ภาพกิจกรรมโครงการเทาเงินสัมพันธ์  

ภาพกิจกรรมโครงการกีฬาบุคลากร 
2.4-4-1 ระบบประเมินการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์http://eassess.ku.ac.th 
2.4-4-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการด าเนินการกับอาจารย์ผู้สอน ที่ไม่ส่งหรือ

แก้ไขคะแนน ตามเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา 
2.4-4-3 มคอ.5 ของรายวิชาต่างๆ 
2.4-4-4 งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-5-1 จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากเว็บไซต์ของคณะ 

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/ 
2.4-5-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย

จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 
2.4-6-1 ผลการประเมินโครงการ 
2.4-6-2 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนงาน ประจ าปี 2555 
2.4-7-1 ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

เรื่อง การให้รางวัลแก่อาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เรื่อง การให้รางวัลแก่บุคคลสายสนับสนุนและช่วยวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.4-2
http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/
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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 
1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ8 FTES ต่อเครื่อง 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นิสิตใช้ค้นคว้างานต่างๆ
จ านวนทั้งสิ้น 248 เครื่อง มือ/แทปเล็ต 25 เครื่อง Note book 374 เครื่อง และพีซี 551 เครื่อง รวม 1,198 เครื่อง 
และมีจ านวน Note book และ Mobile Device ต่างๆ ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน จ านวน 10,049 เครื่อง รวมทั้งสิ้น  11,247 เครื่อง  มีค่า FTES รวมทุกระดับ
การศึกษา โดยไม่ปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรี ตามข้อมูลของกองแผนงานเท่ากับ 5,876.31 (2.5-1-1) คิดเป็น
อัตราส่วน FTES 0.52 ต่อเครื่อง 

2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน
แก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีห้องสมุด (ห้อง Sc 9–111) และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยได้ติดตั้งประจ าไว้ที่ห้องสมุด (2.5-2-1) และตามห้องต่างๆ เช่น ห้องสารสนเทศ 
ห้องปฏิบัติการของสายวิชาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 
2555 ได้จัดโครงการเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ (2.5-2-2) ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1   
 

file:///D:/ก้อย/งานประกัน%20ก้อย/SAR%20รายงานการประเมินตนเอง/ประจำปี%202555/หมายเลขเอกสาร2.5-1
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3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงน้อยในด้ำน

ห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรอุปกรณ์กำรศึกษำและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานิสิต โดยในปีการศึกษา 2555 คณะมีการสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมของ
นิสิต และสร้างอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ให้
เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึน (2.5-3-1)  

4. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆอย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัย  และกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำร และสนำมกีฬำ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆในภาพรวมของวิทยา
เขตก าแพงแสน เช่น งานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา (2.5-4-1) และในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะมีการ
ให้บริการด้านอาหารว่างและเครื่องดื่มท่ีอาคาร 9  และอาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่ำงน้อยในเรื่อง
ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำร
ต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบริการสิ่งจัดบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในส่วนของระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ คณะฯ ได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ทุกอาคาร ทุกชั้นตาม
กฎหมายก าหนด มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร การประกันภัยอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์  เปิด -ปิด ประตู
อัตโนมัติ  มีการประสานงานกับสายวิชาเคมีเพ่ือก าจัดขยะจากสารเคมีที่มีพิษ (2.5-5-1)  

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5    

 ปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ 

ดังนี้  

- ด้านการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิต มีผลการประเมิน 4.03   

- ด้านการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต อาทิ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย มีผลการประเมิน 3.87 

- ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา มีผลการประเมิน 

3.87 
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- ด้านการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ 

ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดย

เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีผลการประเมิน 3.92  (2.5-6-1) 

  

7.  มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่

สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

  ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการน าผลการประเมินในข้อ 6 ของปี
การศึกษา 2554 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมี
การสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมของนิสิต และสร้างอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรม
บริการนานาชาติ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึน  (2.5-7-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 3.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 3.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 ข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนิสิต (จากกองแผนงาน) 

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 
2.5-2-1 สถานที่จริง ห้องสมุด และห้องสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.5-2-2 โครงการเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 
2.5-3-1 สถานที่จริงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.5-4-1 สถานที่จริงมก.กพส. 
2.5-5-1 สถานที่จริงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555 ข้อมูลจากกองแผนงาน 
2.5-7-1 สถานที่จริงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

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
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกหลักสูตร 

 ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น วิชาปัญหาพิเศษ สัมมนา วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และสหกิจศึกษา เป็นต้น (2.6-1-1) 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกงาน เป็นต้น (2.6-1-2) นอกจากนี้ ยังมีการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิตบนระบบออนไลน์ ก าหนดให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และเสนอความคิดเห็น เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน (2.6-1-3) 

2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อนกำร
เปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำตำมที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 21 หลักสูตร 
มีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น จึงมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 ครบทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร (2.6-2-1) 

3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 
 ทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีรายวิชาปฏิบัติการ มีการศึกษานอกสถานที่ การ
ฝึกงาน หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ก าหนดให้มีรายวิชาปัญหาพิเศษ สัมมนา สหกิจศึกษา และมีการศึกษาดูงาน 
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ก าหนดให้มีวิชาสัมมนา วิชาเลือกเฉพาะทาง วิชาปัญหาพิเศษ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-
3-1) 

4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 
 ทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดให้มีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
จากหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนการสอน โดยเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ (2.6-
4-1) นอกจากนี้ยังมีการส่งนิสิตไปฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (2.6-4-2) และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังก าหนดให้ทุก
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ต้องจัดท าวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร มีการเชิญผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร 
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รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน ก่อนเสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย (2.6-4-3)  

5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัยหรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย ของสายวิชาต่างๆ จ านวน 8 
เรื่อง ดังนี้ (2.6-5-1) 

1) โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีการท าวิจัยในชั้นเรียนจ านวน 5 เรื่อง 

ดังนี้ 

- เรื่อง “การเสริมสร้างความพร้อมในการสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียน

ในรายวิชา 01132311 การจัดการส านักงาน (Office Management)  หมู่เรียน 815 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 

2555 ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามร่วมกับ JIGSAW” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 01132311 การจัดการ

ส านักงาน 

- เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องการฝึกอบรม (Training) ของนิสิตที่

เรียนในรายวิชา 01132221 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ในภาคปลาย ปี

การศึกษา 2555 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 

01132221 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

- เรื่อง “การใช้แบบฝึกร่วมกับเทคนิคการสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหา

ส าหรับนิสิตที่เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค I” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 01101181 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค I 

- เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการผ่านรายการค้าไปยังบัญชีแยกประเภทโดยใช้เทคนิค

กลุ่มช่วยเหลือรายบุคคลส าหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 

01130171 การบัญชีการเงิน 

- เรื่อง “การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคกรณีตัวอย่างเพ่ือสร้างความเข้าใจในการค านวณ

อัตราส่วนทางการเงินส าหรับนิสิตที่เรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 

01131211 การเงินธุรกิจ 

2) โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีการท าวิจัยในชั้นเรียน

จ านวน 1 เรื่อง 

- เรื่อง “การศึกษาผลการเรียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้

บทบาทสมมุติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
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3) โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ มีการท าวิจัยในชั้นเรียนจ านวน 2 เรื่อง 

- เรื่อง “ผลการใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน

รายวิชา การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์  

- เรื่อง “การออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในปัญหา

พิเศษ” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาปัญหาพิเศษ 

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยได้มีการจัดโครงการการจัดการ
ความรู้เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 – 
กันยายน 2555 โดยมีเป้าหมายเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนที่มีอยู่ในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการเรียนเชิญวิทยากรภายนอกจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit Knowledge) ในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลมาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวนจ านวน 7 ครั้ง (2.6-5-2) ดังนี้ 

รำยละเอียด วัน เวลำ และสถำนที ่
เสวนำครั้งที่ 1 
เร่ือง เร่ืองแนวคิดและหลักการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 2 
เร่ือง เร่ืองเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 1 

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 3 
เร่ือง เร่ืองเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 2 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 4 
เร่ือง แนวคิดและหลักการประเมินผลระดับอุดมศึกษา 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 5 
เร่ือง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดผลระดับอุดมศึกษา 

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 6 
เร่ือง การก าหนดระดบัคะแนนการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เสวนำครั้งที่ 7 
เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงในระดับอุดมศึกษา 

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ทุกรำยวิชำทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก

คะแนนเต็ม 5 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยการประเมินผ่านระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย (http://eassess.ku.ac.th) ปีการศึกษา 2555 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ



120                                                                             รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555          

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เท่ากับ 4.42 โดยมีผลการประเมินภาคต้นในภาพรวม เท่ากับ 4.40 และภาคปลาย เท่ากับ 4.44 และผลการประเมิน
แต่ละรายวิชา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (2.6-6-1)  

7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลยุทธ์กำรสอนหรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทุก
รำยวิชำตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 
 มหาวิทยาลัยได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต จากที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2551 วันที่ 12 สิงหาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
และได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน ตามแนวปฏิบัติดังกล่าว เป็นประจ าทุกปี (2.6-7-1) และในส่วนของอาจารย์
ผู้สอน หลังจากทราบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้แล้ว ผู้จัดการรายวิชาจะน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ซึ่ง
จะแสดงไว้ใน มคอ.5 (2.6-7-2)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 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 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/หมายเลขเอกสาร2.6-3
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รำยกำรหลักฐำน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 เล่มหลักสูตร 
2.6-1-2 โครงการศึกษาดูงาน โครงการฝึกงานของนิสิต 
2.6-1-3 ระบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
2.6-2-1 มคอ.3 ของทุกหลักสูตร 
2.6-3-1 - เล่มหลักสูตร 

- เอกสารฝึกงานของนิสิต 
2.6-4-1 บันทึกข้อความเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.6-4-2 เอกสารฝึกงานของนิสิต 
2.6-4-3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการพืช) 
2.6-5-1 เอกสารการท าวิจัยในชั้นเรียน 8 เรื่อง 
2.6-6-1 แบบรายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชา ภาคต้น และ ภาคปลาย 

2.6-7-1 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอน 
2.6-7-2 มคอ.5 ของรายวิชาต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
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เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ  

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

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อยส ำหรับ

ทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรีทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร เป็นประจ าทุกปี โดยมีกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบริหารของหลักสูตร เป็นผู้ด าเนินการในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(2.7-1-1) 
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2. มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำ
และสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่มีหลักสูตรปรับปรุง จึงไม่มีการน าผลจาก
ข้อ 1. มาปรับปรุงหลักสูตร แต่มีการน าผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด  การอ่าน  
การเขียน  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel  หลักสูตรสร้างกราฟฟิก
และสื่อมัลติมีเดียด้วย Flash CS4 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบน Mobile Application เป็นต้น (2.7-2-1) เพ่ือ
พัฒนาให้นิสิตมีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณที่เอ้ือต่อ

กำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เช่น การให้บริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เช่น LCD โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือพัฒนานิสิต และการให้ทุนสนับสนุนวิชาการ เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศ การเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิตใน
หลักสูตรต่างๆ (2.7-3-1)  โครงการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้นิสิตฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ 
สนับสนุนการสอบ TOEIC ของนิสิต (2.7-3-2) 

 
4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม

วิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัยหรือที่ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิตให้นิสิตระดับปริญญาตรี
เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน (2.7-4-1) ในส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการ
สนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัดโดยคณะ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ได้แก่ โครงการพี่สอนน้องร้องเพลงคณะฯ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม และค่ายจากใจพ่ีสู่น้อง (2.7-5-1) และระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ โครงการคุณธรรมน าชีวิต 
ของหลักสูตร วทม. และ ปรด. (ชีวผลิตภัณฑ์)  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (2.7-5-2)  

7. มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำรน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร
ระดับนำนำชำต ิ(เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ง) 
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 มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์โดยมีการอบรมวิธีการเขียนบทความจาก
วิทยานิพนธ์ และสนับสนุนทุนในการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์ ในรายวิชา
สัมมนา และ สอนเทคนิคในการเตรียมผลงานเพ่ือการตีพิมพ์ ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา (2.7-7-1) 
 ปีการศึกษา 2555 มีนิสิตที่ตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 2 
เรื่อง (2.7-7-2)  

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

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 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1-1 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี จากกองแผนงาน 

- สรุปสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะ 
2.7-2-1 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด  การอ่าน  การเขียน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ หรือ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel  หลักสูตรสร้าง
กราฟฟิกและสื่อมัลติมีเดียด้วย Flash CS4 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบน Mobile 
Application 

2.7-3-1 คู่มือหลักสูตรการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555   
2.7-3-2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel  หลักสูตรสร้าง

กราฟฟิกและสื่อมัลติมีเดียด้วย Flash CS4 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบน Mobile 
Application  

2.7-4-1 คู่มือหลักสูตรการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555    
2.7-5-1 โครงการพี่สอนน้องร้องเพลงคณะฯ  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ค่ายจากใจพ่ีสู่น้อง 

2.7-5-2 โครงการคุณธรรมน าชีวิต ของหลักสูตร วทม. และ ปรด. (ชีวผลิตภัณฑ์) 
2.7-7-1 แผนการสอนรายวิชาสัมมนา 

แผนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
2.7-7-2 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 7   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงท้ังคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 



126                                                                             รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555          

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว
บ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่

ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยออกประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่องคุณลักษณะ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (2.8-1-1) 
  1)  ความซื่อสัตย์ 
  2)  หลีกเลี่ยงอบายมุข 
  3)  มีวินัยในตนเองและผู้อ่ืน 
  4)  จิตอาสา 

 5)  จิตสาธารณะ 

2.  มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริมตำมข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบท่ัวถึงท้ังคณะ  

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้ใน
จอมอนิเตอร์  ตัววิ่ง  ระบบสารสนเทศของคณะ(e-office) แผ่นป้ายสติกเกอร์หน้าทางเดินเข้าอาคาร 9  เว็บไซต์
คณะ และ facebook ฝ่ายกิจการนิสิต (2.8-2-1) 

3.  มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จ 

     คณะได้จัดโครงการทีส่่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้านและ
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายวัดความส าเร็จไว้ในทุกโครงการดังนี้ (2.8-3-1) 

1.  ความซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงอบายมุข และการมีวินัยในตนเองและผู้อ่ืน โดยคณะฯ ได้จัดโครงการพี่
สอนน้องร้องเพลงคณะฯ และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีตัวชี้วัด 2 ตัว คือ จ านวนนิสิตที่ถูกลงโทษ
เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ เช่นการทุจริตในการสอบ การขโมยของ เป็นต้น โดยมีค่าเป้าหมายจ านวนนิสิตไม่
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เกิน 15 คน/ปีการศึกษา และจ านวนนิสิตที่ถูกลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดและของมึนเมา โดยค่าเป้าหมายคือจ านวน
นิสิตที่ถูกลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดและของมึนเมาไม่เกิน 3 คน/ปีการศึกษา  

2.  จิตอาสา โดยจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม และค่ายจากใจพี่สู่น้อง มี
ตัวชี้วัดคือความมีจิตอาสา (สอบถามจากแบบประเมิน) และค่าเป้าหมายคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีจิตอาสาอยู่ในระดับ 4 (ระดับดี)  

3.  จิตสาธารณะ โดยจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดคือความมี
จิตส านึกและค านึงถึงส่วนรวม (สอบถามจากแบบประเมิน) และค่าเป้าหมายคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับ 4 (ระดับดี) นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยตัวชี้วัด
คือผลการส ารวจจิตส านึกในการอนุรักษ์สาธารณสมบัติของชาติ (สอบถามจากแบบประเมิน) และค่าเป้าหมายคือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับ 4 (ระดับด)ี 
 

4.  มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิต พบว่าผลการประเมินบรรลุเป้าหมายได้ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ ( 2.8-4-1) 

1)  โครงการพี่สอนน้องร้องเพลงคณะ ฯ และโครงการอบรอมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริม
ความซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงอบายมุข และการมีวินัยในตนเองและผู้อื่นนั้น พบว่าผลการประเมินตามตัวบ่งชี้นั้นบรรลุค่า
เป้าหมายคือจ านวนนิสิตที่ถูกลงโทษเท่ากับ 8 คน ซึ่งไม่เกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 15 คน และไม่มีนิสิตที่ถูก
ลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดและของมึนเมา 

2)  โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสถานที่จัดโครงการนั้นเป็นไปตามนโยบาย
ของวิทยาเขตคือจัดกิจกรรมให้กับชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีจิตอาสาอยู่ในระดับ 4.45 
(ระดับดี) โดยเฉลี่ยจากกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 

(1)  กิจกรรมโรงเรียนบ้านคลองตัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.74 (ระดับมากที่สุด)  

(2)  กิจกรรมโรงเรียนทุ่งกระพังโหม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.69 (ระดับมากที่สุด)  

(3)  กิจกรรมโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบ
แบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.30 (ระดับดี)  

(4)  กิจกรรมโรงเรียนวัดนิยมธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.59 (ระดับมากที่สุด)  

(5)  กิจกรรมโรงเรียนสระพัง เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบประเมินมี
จิตอาสาในระดับ 4.09 (ระดับดี)  
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(6)  กิจกรรมวัดดอนทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบประเมินมีจิต
อาสาในระดับ 4.56 (ระดับมากท่ีสุด)  

(7)  กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยด้วน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.30 (ระดับดี)   

(8) กิจกรรมบ้านพักคนชรา  เมื่อวันศุกร์ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบประเมินมี
จิตอาสาในระดับ 4.48 (ระดับดี)   

(9) โครงการค่ายจากใจพี่แด่น้อง  (โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม)  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 
พ.ศ. 2556  ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.30 (ระดับด)ี  

3)  โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมพบว่าตัวชี้วัดความมีจิตส านึกและค านึงถึง
ส่วนรวม ชุมชนรอบข้าง (สอบถามจากแบบประเมิน) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับ 4.50 
(ระดับดี)  โดยเฉลี่ยจากกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 

(1)  กิจกรรมโรงเรียนบ้านคลองตัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.70 (ระดับมากท่ีสุด)  

(2)  กิจกรรมโรงเรียนทุ่งกระพังโหม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.77 (ระดับมากท่ีสุด)  

(3)  กิจกรรมโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบ
แบบประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.33 (ระดับดี)  

(4)  กิจกรรมโรงเรียนวัดนิยมธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.52 (ระดับมากท่ีสุด)  

(5)  กิจกรรมโรงเรียนสระพัง เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบประเมินมี
จิตสาธารณะในระดับ 4.27 (ระดับด)ี  

(6)  กิจกรรมวัดดอนทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบประเมินมีจิต
สาธารณะในระดับ 4.60 (ระดับมากที่สุด)  

(7)  กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยด้วน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.28 (ระดับดี)   

(8) กิจกรรมบ้านพักคนชรา  เมื่อวันศุกร์ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบประเมินมี
จิตสาธารณะในระดับ 4.48 (ระดับด)ี   

(9) โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555 เพ่ือส่งเสริม
จิตส านึกในการอนุรักษ์สาธารณสมบัติของชาตินั้น พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีจิตส านึกอนุรักษ์สา
ธารณสมบัติของชาติในระดับ 4.60 (ระดับมากที่สุด) 
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5.  มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ 

 ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดโครงการ“ยกย่องเด็กและ
เยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศให้เห็น
ความส าคัญของการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณค่า มีคุณธรรม โดยยึดหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือมา
เป็นแนวปฏิบัติ และเป็นการเสริมสร้างพ้ืนฐานทางด้านจิตใจของเด็กและเยาวชนรวมถึงคนในชาติให้มีส านึกใน
คุณธรรม จริยธรรม การท าความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ก่อประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ    เกิดสันติสุข 
อย่างยั่งยืน โดยจะพิจารณาเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนทั่วประเทศ 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติและประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ส่งนางสาวชนิกา ประยูรวงศ์ 
นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี เข้าร่วมพิจารณาในโครงการฯ ดังกล่าว และได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น 
ด้านศาสนา และจริยธรรม ล าดับที่ 1 และเข้ารับโล่รางวัลจากท่านรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นางสาว
ศันสนีย์ นาคคง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ณ. ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล (2.8-5-1)    

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1-1 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่องคุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมที่พึง

ประสงค์  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
2.  ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เรื่อง  คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม  
จริยธรรมที่พึงประสงค์  คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2.8-2-1 1.  เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง  คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ที่พึงประสงค์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
2.  จอมิเตอร์ 

2.8-3-1 1.  สรุปประเมินโครงการพีส่อนน้องร้องเพลงคณะฯ 
2.  สรุปประเมินโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาทไทย  นิสิตชั้นปีที่ 1 
3.  สรุปประเมินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาสิง่แวดล้อม  นิสิตชัน้ปทีี่ 2 
4.  สรุปประเมินโครงการค่ายจากใจพี่สู่น้อง 
5.  สรุปประเมินโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.8-4-1 1.  สรุปประเมินโครงการพีส่อนน้องร้องเพลงคณะฯ 
2.  สรุปประเมินโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาทไทย  นิสิตชั้นปีที่ 1 
3.  สรุปประเมินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  นิสิตชัน้ปทีี่ 2 
4.  สรุปประเมินโครงการค่ายจากใจพี่สู่น้อง 
5.  สรุปประเมินโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.8-5-1 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม  ประจ าปี 2555 ระดับอุดมศึกษา  
จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โครงการ“ยก
ย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม” 
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ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 82 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 248 366 495 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 254 399 505 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 185 319 356 
4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 38 36 54 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 5 5 17 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท 0 0 1 
7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 20 19 55 

8 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่
นับรวมผู้ที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

205 325 411 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 90.24 98.15 86.62 

10 คะแนนทีไ่ด ้
90.24

5
100

 

= 4.51 

98.15
5

100
  

= 4.91 

86.62


100
5   

= 4.33 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
1 185 90.24 319 98.15 356 86.62 4.51 4.92 4.33 82.00 บรรล ุ 85.00 

205 325 411 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
1 185 90.24 319 98.15 356 86.62 4.51 4.92 4.33 82.00 บรรล ุ 85.00 

205 325 411 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1-1 ข้อมูลจากกองแผนงาน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 3.70  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

1 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด (คน) 398 399 484 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
44 59 97 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.86 3.94 4.02 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

N/A 59 97 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

N/A 
32.60 28.10 

6 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (คน) N/A 

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

57 

7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

N/A 
รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

16 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

N/A 
รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

4.30 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

N/A 
รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

16 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

N/A 
รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

28.07 

11 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (คน) N/A 

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

0 

12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

N/A 
รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

0 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

N/A 
รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

0 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

N/A 
รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

0 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

N/A 
รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

0 

16 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท 
และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ 

N/A 3.94 4.06 

17 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด N/A 59 109 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.86 3.94 4.06 3.86 3.94 4.06 3.70 บรรลุ 3.80 
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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 

2 3.86 3.94 4.06 3.86 3.94 4.06 3.70 บรรลุ 3.80 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2-1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
2-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 0 0.00 3 0.75 10 2.50 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 5 2.50 13 6.50 4 2.00 
 
 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

0.75 6 4.50 5 3.75 5 3.75 
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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 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 11 7 21 11 19 8.25 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด 
45 44 57 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

7 11 8.25 

13 คะแนนที่ได ้ 15.56
5

25
= 3.11 25.00

5
25

= 5.00 14.47
5

25
= 2.89 

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 7 

15.56 
11 

25 
8.25 

8.25 3.11 5.00 2.89 20 ไม่บรรล ุ 20 
45 44 57 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
3 7 

15.56 
11 

25 
8.25 

8.25 3.11 5.00 2.89 20 ไม่บรรล ุ 20 
45 44 57 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 6 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน  

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
 

0.25 2 0.50 0 0.00 2 0.50 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สม
ศ. 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน  

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรอื 
Scopus 

1.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 2 0.50 1 0.75 4 2.50 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ทั้งหมด 
0 0 0 

12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

2 1 4 

13 คะแนนท่ีได ้ 5
50
 = 5

50
 = 5

50
 = 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

 

http://www.scimagojr.com/
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 0.50 
N/A 

0.75 
N/A 

3.00 
N/A N/A N/A N/A N/A ไม่บรรล ุ 20 

0.00 0.00 0.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
4 0.50 

N/A 
0.75 

N/A 
 

 N/A N/A  N/A  20 
0.00 0.00  

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 7   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.90 

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 9 0 5.5 0 9 0 
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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 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 
 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

2 43 86 50 100 71 142 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ผศ. 

3 8 24 7 21 6 18 

7 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ รศ. 

5 8 40 9 45 8 40 

8 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ศ. 

8 0 0 1 8 0 0 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5 56 280 60 300 67.5 337.5 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 7 42 9 54 6 36 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 0 0 1 8 5 40 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 1 10 1 10 1 10 

13 ผลรวม 138 522 147.5 578 173.5 623.5 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 3.78 3.92 3.59 

15 คะแนนที่ได ้ 3.78


6
5  = 3.15 3.92

5
6

 = 3.26 3.59
5

6
= 2.99 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 522 3.78 578 3.92 623.5 3.59 3.15 3.27 2.99 3.80 ไม่บรรล ุ 3.90 
138 147.5 173.5 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
14 522 3.78 578 3.92 623.5 3.59 3.15 3.27 2.99 3.80 ไม่บรรล ุ 3.90 

138 147.5 173.5 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
14-1 ข้อมูลจ านวนบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ดังนี้คือ ได้ด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 ตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 3 ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้  คือ (1) ระบบและกลไก
การให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  (2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต และ (3) ระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี โดยการด าเนินงานเพื่อให้แผนกิจกรรมการพัฒนานิสิตบรรลุเป้าหมายนั้นเกิดจาก
การท างานของ 3  ส่วน คือ 

1. ฝ่ายกิจการนิสิตโดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตที่มีตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตจะร่วมกันวางแผนกิจกรรม จัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดกิจกรรมแล้วน าผลการ
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ประเมินมาพัฒนาเพ่ือจัดกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป โดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตจะประชุมร่วมกันเดือนละ 1 
ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ จะพัฒนางานด้านกิจการนิสิตให้ดีขึ้น 

2.  สโมสรนิสิตโดยมีคณะกรรมการสโมสรนิสิตเป็นผู้วางแผนจัดกิจกรรมให้กับนิสิตและจัดท าข้อเสนอ
โครงการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านมายังผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเพ่ืออนุมัติการจัดกิจกรรม โดยค านึงว่าการ
จัดกิจกรรมต้องน าความรู้ด้านประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 ประเภท คือ
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.  คณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้กับนิสิตในหลักสูตร โดยหลักสูตรสามารถ
จัดกิจกรรมให้เข้ากับธรรมชาติของนิสิตในหลักสูตรนั้น ๆ  
 ดังนั้นจากการช่วยกันท างานทั้ง 3 ส่วนข้างต้นท าให้งานด้านกิจการนิสิตของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีความเข้มแข็ง และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ของคณะฯ ที่เข้ามาช่วยกันพัฒนานิสิตโดยผ่านการ
ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพ่ือเป้าหมายให้นิสิตเป็นนิสิตที่มีคุณภาพตามปณิธานของคณะ ฯ คือ สร้าง
บัณฑิตให้มีปัญญา คุณธรรมและความสุข และรวมถึงต้องการให้นิสิตของคณะฯ มีอัตลักษณ์ตรงตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 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 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

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 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 
1.  มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้จัด

โครงกำรและให้บริกำรดังต่อไปนี้  
      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการและให้บริการดังต่อไปนี้ 

1.1 ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดท าฐานข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตชั้นปีที่ 1 อันประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับนิสิต ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ข้อมูลการเจ็บป่วยหรือโรคประจ าตัว และข้อมูลผู้ปกครอง เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับนิสิตสามารถแจ้งผู้ปกครอง หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้
จัดส่งระเบียนประวัติของนิสิตในหลักสูตรต่างๆ ไปยังประธานคณะกรรมการด าเนินงานบริหารหลักสูตรอีกด้วย  เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนิสิตในกรณีต่างๆ (3.1-1-1) 

1.2 ภาควิชาต่าง ๆ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษามี
หน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 หมวด 7 ข้อ 32 
(3.1-1-2) 
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1.3  คณะฯ จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาให้นิสิตทราบว่าใครคือผู้ที่จะให้
ค าปรึกษากับนิสิตได้ในกรณีที่นิสิตมีปัญหา ซึ่งการให้ค าปรึกษาในเบื้องต้นคืออาจารย์ที่ปรึกษา หากเป็นปัญหาที่
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาได้สามารถส่งต่อปัญหานั้นมายังรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตซึ่งจะหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามในบางปัญหานั้นจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญร่วมแก้ปัญหาให้กับ
นิสิต ซึ่งมีคุณวรรณีย์ เล็กมณี ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ช านาญการพิเศษ) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามา
ช่วยให้ค าปรึกษากับนิสิตด้วยหรือในกรณีที่นิสิตหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบแต่ต้องการค าปรึกษาเร่งด่วนสามารถ
โทรศัพท์มายังรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (089-0759041) ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังได้จัดให้มี hotline  เพ่ือรับ
ค าปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตามนางสาวอรสา สระทองแก้ว และ นางสาววิชุดา ปู่น้อย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่าย
กิจการนิสิต สามารถให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตได้ในเบื้องต้น  (3.1-1-3) 

1.4 ฝ่ายกิจการนิสิต ได้มีระบบกลไกการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิตไปยัง
โรงพยาบาลและหน่วยงานให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นิสิตมีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของคณะฯ /
มหาวิทยาลัยที่จะดูแลได้ (3.1-1-4) 
          1.5 ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 5 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 
2556 เวลา 09.30 น. - 16.00 น. ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดยโครงการจัดเป็น 2 ช่วง 
คือช่วงเช้า (09.30-12.00 น.) เป็นการบรรยายในหัวข้อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคุณสมเกียรติ ไทยปรีชา 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  และทีมงานจากกองบริการการศึกษา และช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.) 
เป็นการบรรยายในหัวข้อเทคนิคการให้ค าปรึกษา โดยคุณมโนรถ  กุศลศักดิ์ ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิ
แมกซ์เน็ต จ ากัด และให้บริการด้านค าปรึกษาและการตลาดระหว่างประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งการ
จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษานี้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายในปีการศึกษา 2554-2555 ประมาณ 30 คนที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต (3.1-1-5) 

1.6 คณะฯ ได้จัดโครงการพบผู้ปกครองขึ้นในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 น. - 13.00 
น. ณ. ศูนย์เรียนรวม 2 โดยเป็นการประชุมผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1 และมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคณาจารย์กับครอบครัวนิสิต และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของคณะและ
มหาวิทยาลัย โดยผู้ปกครองจะพบผู้บริหารคณะและพบอาจารย์ในหลักสูตรของบุตรหลาน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้
สร้างความร่วมมือและร่วมกันแก้ปัญหาหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับนิสิต โดยในโครงการนี้ผู้ปกครองจะได้ทราบเบอร์
โทรศัพท์ของผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาค ประธานคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งจะท าให้สะดวกในการติดต่อสื่อสารหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับนิสิต (3.1-1-6) 

1.7 ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (3.1-1-7) ซึ่งจัดขึ้นในภาคต้น ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 และครั้งที่ 2  (3.1-1-8)  ซึ่งจัดขึ้นในภาคปลาย ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556  โดยฝ่ายกิจการนิสิตจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตร
ด าเนินการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้นิสิตได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาและได้ปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเรียน
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ของอาจารย์ขณะเป็นนิสิต
และถ่ายทอดประสบการณ์การท างานซึ่งนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาสามารถเรียนรู้และน าแนวทางที่ดีไปประยุกต์ใช้
ในการท างานเมื่อจบการศึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาแก่นิสิตพร้อมกับสรุปปัญหาที่ได้จากนิสิตใน 4 
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ด้าน คือ ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ ด้านกิจกรรม และด้านคุณภาพชีวิต มายังฝ่ายกิจการนิสิต เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลและหากปัญหาใดเป็นปัญหาในภาพรวมระดับคณะ ฝ่ายกิจการนิสิตจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิตเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป หรือหากปัญหานั้นเป็นปัญหาระดับวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนิสิตจะเสนอต่อท่านรอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนเพ่ือหาแนวทางแก้ไข (3.1-1-9)  หรือหากปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระดับหลักสูตร ฝ่ายกิจการนิสิตจะเสนอต่อหัวหน้าภาคหรือประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชา 
ฯ ต่าง ๆ  เพ่ือหาทางแก้ไข (3.1-1-10) 

  1.8 ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดโครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตรซึ่งด าเนินงานปีละ 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 
2555 ได้ด าเนินงานในภาคปลายระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจในหลักสูตรของนิสิตที่ศึกษาอยู่ อันได้แก่  รายวิชาต่าง ๆ กิจกรรมและข้อบังคับก่อน
จบการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ ตลอดจนให้นิสิตได้มีโอกาสเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่อาจจะน ามา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (3.1-1-11) 

  1.9 คณะฯ ได้จัดโครงการกิจการนิสิตพบผู้แทนนิสิตขึ้นในวันพุธที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2555  เวลา 12.00 
น. - 13.00 น. ณ. ห้องชัยพฤกษ์ เพ่ือเป็นการให้นิสิตได้รับทราบการด าเนินงานและนโยบายของคณะในด้านต่าง ๆ  
ที่ด าเนินงานผ่านมาและแผนในการด าเนินงานภายในอนาคต  อีกทั้งยังรวบรวมข้อปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร คณะและวิทยาเขตจากนิสิตผ่านตัวแทนนิสิตในแต่ละหลักสูตรและนายกสโมสรนิสิต ซึ่งถือ
ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและสอบถามถึงข้อสงสัยในการด าเนินงานต่างๆ ของคณะ นอกจากนี้
นิสิตยังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะ หลักสูตรและวิทยาเขต เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข (3.1-1-
12)  

2.  มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดยปีกำรศึกษำ 2555 
     ปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

นิสิต ดังนี้ 
     2.1 ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารโดยมีข่าวสารต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา  การรับสมัคร

งาน การประกวดแข่งขัน ภาพกิจกรรม  ปฏิทินกิจกรรมนิสิตที่ด าเนินงานทั้งหมดในรอบปีการศึกษา 2555 ใน
เว็บไซต์คณะ(http://www.flas.ku.ac.th) เว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิต (http://www.sa.flas.ku.ac.th) และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง facebook ของคณะ (facebook.com/flasku) ซึ่งถือว่าในปัจจุบันนี้เป็นช่องทางการให้
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังเป็นช่องทางที่นิสิตและผู้ เกี่ยวข้องสามารถให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการได้ (3.1-2-1) 

2.2 คณะฯ มีการติดตั้งจอมิเตอร์แบบตัววิ่งและจอโทรทัศน์ตามทางเดินภายในอาคารต่างๆ ของคณะ 
เช่น ที่ชั้น 1 อาคาร 9  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา การรับสมัครงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะและของวิทยาเขต  (3.1-2-2) 

2.3 ท าบอร์ดปิดประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น การรับสมัครงาน แหล่ง
ทุนการศึกษา การจัดฝึกอบรม ณ บอร์ดต่างๆ ตามอาคารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น อาคาร 1 
อาคาร 3 อาคาร 5 อาคาร 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารการเรียนรู้ทางภาษา และอาคารอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษา (3.1-2-3) 

http://www.sa.flas.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.ku.ac.th/
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2.4 ฝ่ายกิจการนิสิตได้ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนิสิต อาทิเช่น ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
หรือการรับสมัครงาน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านด้วยระบบ e-office โดยอาจารย์สามารถน าข้อมูลแจ้งให้นิสิตใน
ที่ปรึกษาหรือนิสิตในห้องเรียนทราบ (3.1-2-4) 

2.5 ฝ่ายกิจการนิสิตจะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้แทนนิสิตในทุกชั้นปี ทุกหลักสูตรในกรณีที่เป็นข่าวสาร
เร่งด่วนที่ต้องการแจ้งให้นิสิตทราบ ซึ่งในปัจจุบันนิสิตในหลักสูตรนั้นเป็นเครือข่ายกันเองใน facebook ของกลุ่ม
เพ่ือนในหลักสูตรเดียวกัน (3.1-2-5) 

2.6 ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ให้กับนิสิต เพ่ือจะติดตามและประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
(3.1-2-6) 

3.  ในปีกำรศึกษำ 2554 คณะได้มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก
นิสิต โดยมีผู้รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรม 3 หน่วยงำน ดังนี้ 

     ปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนิสิต โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

     1. ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น โครงการปัจฉิม
นิเทศ (3.1-3-1) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (3.1-3-2) และ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษทักษะการพูด การอ่าน 
การเขียน (3.1-3-3) และโครงการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ ประเทศสิงค์โปร์ 
โดยรับสมัครนิสิตจากหลักสูตรทั้งหมด 10 หลักสูตร มาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของหลักสูตร หลักสูตรละ 2 คน รวม
นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก 20 คน ด้วยข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวประชาคมอาเซียนเป็นข้อสอบปรนัยภาษาอังกฤษและ
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยหลังจากการเข้าร่วมโครงการนิสิตต้องจัดท ารายงานด้วย (3.1-3-4) เป็นต้น 

2. สายวิชาและโครงการจัดตั้งสายวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่ง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิตเพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนิสิต อาทิเช่น โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (3.1-3-5) โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
(3.1-3-6) โครงการกระตุ้นศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(3.1-3-7) โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  (3.1-3-8)  และโครงการสร้างเสริมเป้าหมาย จุดประกาย
การเรียนรู้ด้านจุลชีววิทยา ครั้งที่ 4 (3.1-3-9) เป็นต้น  

3. สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวิชาการ อาทิเช่น โครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการชุดปัจจุบันและชุดใหม่ (3.1-3-10) และกิจกรรมเพ่ือสังคม อาทิเช่น โครงการ
ค่ายจากใจพ่ีแด่น้อง (3.1-3-11)  ซึ่งกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยสโมสรนิสิตมีนายกสโมสรนิสิต นายอธิษฐ์  แสงเพ็ญ
อ่อน และคณะกรรมการสโมสรนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การท างาน
ร่วมกันของนิสิต โดยมีอาจารย์ ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม และอาจารย์ภัทรพร จินตกานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
สโมสรนิสิต  

โดยหน่วยงานทั้ง 3 ข้างต้น  มีช่องทางให้นิสิตเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพโดยผ่านแบบสอบถามทุกกิจกรรม (3.1-3-12) 
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4. มีกำรจัดบริกำรขอมูลขำวสำรที่เปนประโยชนตอศิษยเกำ โดยปีกำรศึกษำ 2554 ฝ่ำยกิจกำรนิสิตได้

จัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ ดังนี้ 
     ปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ดังนี้ 
     4.1  จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าไว้ที่หน้าเว็บไซต์คณะ(http://www.flas.ku.ac.th) ซึ่งรวบรวมข้อมูล

ศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ 1 ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. 2543 จนถึงรุ่นที่ 13 ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. 2555 โดยข้อมูลที่รวบรวม
ไว้ในฐานข้อมูลคือ ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลที่จัดท าขึ้นนี้ยังไม่
สมบูรณ์ต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นและเก็บข้อมูลจากศิษย์เก่าให้มากยิ่งขึ้น (3.1-4-1) 

     4.2  คณะได้แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ของ
คณะฯ  การรับสมัครงาน และทุนการศึกษาให้ศิษย์เก่าได้รับทราบโดยผ่านเว็บไซต์คณะ
(http://www.flas.ku.ac.th)   เว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิต (http://www.sa.flas.ku.ac.th) และ facebook ของ
คณะ โดย facebook ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ศิษย์เก่าจะได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับศิษย์เก่า 
(3.1-4-2) 

     4.3  เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนรวมในการจัดการเรียนการสอน  โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ได้ให้ศิษย์เก่าตอบแบบสอบถามโดย
มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (3.1-4-3)   
นอกจากนี้ในแบบสอบถามยังเปิดโอกาสให้นิสิตเขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการข่าวสาร (3.1-4-4) 

 

5. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ 
   คณะเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดูแลและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นในวัน

เสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก 4 (3.1-5-1) 
 

 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการสอบถามความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับการให้บริการในด้าน

ต่าง ๆดังนี้ 
    6.1  การจัดบริการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยมีการประเมิน

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ซึ่งผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมมากกว่า 3.51 (3.1-6-1) 
        6.2  การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต  มีผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
มีค่าเท่ากับ 3.88 และท าให้รับทราบข้อมูลที่นิสิตต้องการให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารในช่องทางใดที่จะน ามาพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งช่องทางที่นิสิตได้แนะน านั้นบางช่องทางได้ด าเนินการอยู่แล้ว และบางช่องทางก็ต้องมีการเพ่ิมเติม
และปรับปรุงให้ดีขึ้น (3.1-6-2) 

   6.3  การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอันได้แก่กิจกรรมต่างๆ ในข้อ 
3. ล้วนได้รับผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการไม่ต่ ากว่า 3.51  (3.1-6-3) 

http://www.sa.flas.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.ku.ac.th/
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7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรที่สนอง

ควำมต้องกำรของนิสิต  
    ฝ่ายกิจการนิสิตได้น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต โดยหลังจากที่มีการประเมินโครงการต่างๆ ที่จัดให้แก่นิสิตแล้วจะมีการน า
ผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไปโดยการน าเข้าที่ประชุมฝ่าย
กิจการนิสิต โครงการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 
พ.ศ. 2556 (3.1-7-1) 

 

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 (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 ระเบียนประวัติ   
3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา   (ยกตัวอย่างหลักสูตรเคมี) 
3.1-1-3 โปสเตอร์ สายด่วน (Hotline) 
3.1-1-4 แนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต   
3.1-1-5 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่  5 

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 
3.1-1-6 โครงการพบผู้ปกครอง   
3.1-1-7 โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 1   
3.1-1-8 โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 2   
3.1-1-9 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20401/0537  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2555  

 เรื่อง  ขอส่งปัญหาของนิสิตที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
3.1-1-10 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20401/0538  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2555   

เรื่อง  ขอส่งสรุปปัญหานิสิตในโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  
2555 

3.1-1-11 โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร 
3.1-1-12 โครงการกิจการนิสิตพบผู้แทนนิสิต 
3.1-2-1 - เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

- เว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
- Facebook คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

3.1-2-2 จอมิเตอร์ 
3.1-2-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
3.1-2-4 E-office 
3.1-2-5 Facebook คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3.1-2-6 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต 

ประจ าปีการศึกษา  2555   
3.1-3-1 โครงการปัจฉิมนิเทศ  นิสิตชัน้ปีที่ 4    
3.1-3-2 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  นิสิตชั้นปีที่ 3   
3.1-3-3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด  การอ่าน  การเขียน 
3.1-3-4 โครงการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน  ณ  ประเทศสิงคโปร์ 
3.1-3-5 โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
3.1-3-6 โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์  (เคมี) 
3.1-3-7 โครงการกระตุ้นศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
3.1-3-8 โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3.1-3-9 โครงการเสริมสร้างเป้าหมายจุดประกายการเรียนรู้ด้านจุลชีววิทยา  ครั้งที่ 4 
3.1-3-10 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุด

ใหม่    
3.1-3-11 โครงการค่ายจากใจพ่ีแด่น้อง    
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-3-12 - แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ  นิสิตชั้นปีที่ 4    

- แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  นิสิตชั้นปีที่ 3   
- แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด  การอ่าน  การ
เขียน 
- แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  ณ  ประเทศสิงคโปร์ 

3.1-4-1 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
3.1-4-2 - เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (http://www.flas.ku.ac.th)    

- เว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (http://www.sa.flas.ku.ac.th) 
- Facebook คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, สโมสรนิสิต,เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต 

3.1-4-3 แบบสรุประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ   
3.1-4-4 แบบสรุประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ   
3.1-5-1 โครงการฝึกอบรมการดูแลและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3.1-6-1 แบบรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร ประจ าปี 

การศึกษา  2555 
3.1-6-2 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต 

ประจ าปีการศึกษา  2555 
3.1-6-3 แบบรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร ประจ าปี 

การศึกษา  2555 
3.1-7-1 รายงานการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

http://www.sa.flas.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.ku.ac.th/
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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 
1. คณะจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตที่สงเสริมผลกำรเรียนรูตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ แหงชำติทุกดำน  
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกดาน (3.2-1-1)  
โดยมีเป้าประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้ 

 1.  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
โดยในปีการศึกษา 2555 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตจ านวน 6 ตัว 

ดังนี้ 
 1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2555 
 3.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วที่บรรลุเป้าหมาย 
 4.  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 
 5.  คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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 6.  จ านวนของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 
 

2. มีกิจกรรมใหควำมรูและทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแกนิสิต 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

ดังนี้  
    1.  โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการท างานของสโมสรนิสิต ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ได้จัด

สัมมนาในหลักสูตร หัวใจผู้น า เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556  มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต ตัวแทนนิสิตหลักสูตรต่าง ๆ และนิสิตที่สนใจเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม
เพ่ือน าไปใช้วางแผนและจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบตามกระบวนการของการประกันคุณภาพ (PDCA) (3.2-2-1) 

    2.  ปีการศึกษา 2555 ในรายวิชาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 (3.2-2-2) 

 

3. มีกำรส่งเสริมให้นิสิตน ำควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพไปใชในกำรจัดกิจกรรมที่ด ำเนินงำนโดยนิสิต     
อยำงนอย 5 ประเภทส ำหรับระดับปริญญำตรี  และอย่ำงน้อย 2 ประเภท ส ำหรับบัณฑิตศึกษำ 

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สงเสริมใหนิสิตน าความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินงานโดยสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี นายอธิษฐ์ แสงเพ็ญอ่อน เป็นนายก
สโมสรนิสิต  

    ปีการศึกษา 2555 มีกิจกรรมส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 5 ประเภทดังนี้ (3.2-3-1) 
   1.  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เช่น โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

สโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่  
   2.  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ เช่น โครงการกีฬาภายในวิทยาเขต 
   3.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม เช่น ค่ายจากใจพ่ีแด่น้อง 
   4.  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการตักบาตรน้องใหม่สายใย ศวท. 
   5.  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการส่งประกวดกระทงในวัน

ลอยกระทง   
   คณะกรรมการสโมสรนิสิต ได้น าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิต 

โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 5 ประเภท และจัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาสโมสรนิสิตและได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ ดร. สหณัฐ เพรชศรี เมื่อ
กิจกรรมแล้วเสร็จ ต้องมีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งน าผลการประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป ตามหลักการ PDCA 

   ส าหรับการจัดกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษามี 2 ประเภท ดังนี้  (3.2-3-2) 
 1. กิจกรรมวิชาการ อาทิเช่น โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  โครงการปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 6 โครงการ

ปฐมนิเทศ โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  โครงการอ าลาสิงห์เขียว  โครงการประเมินผลการด าเนินงาน 
   2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการเพื่อการพัฒนาสังคม 
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4. มีกำรสนับสนุนให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยและระหว่ำงมหำวิทยำลัย
และมีกิจกรรมร่วมกัน  

    4.1 ในปีการศึกษา 2555  มีการสนับสนุนใหนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  เข้าร่วมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน ระหว่าง
มหาวิทยาลัย  และมีกิจกรรมร่วมกัน  โดยเมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
(3.2-4-1)  

    4.2  คณะ ฯ ร่วมกับวิทยาเขต จัดโครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนางาน
ด้านกิจการนิสิตนักศึกษา  ประจ า 2556 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 และ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ 
ห้องนนทรี  อาคารกองกิจารนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  โดยมีนางสาวลักษณ์พร  แย้ม
สระโส  (นายกสโมสรนิสิต)  และนางสาวภาวิดา  มั่นทวีสิน (รองนายกสโมสรนิสิต) เข้าร่วมโครงการ (3.2-4-2)  

 
 5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต 
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนานิสิต
ตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน โดยได้ผลประเมินดังนี้ (3.2-5-1) 

ตัวบ่งชี้ที่  1.   จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2555 มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 63 ผลการด าเนินงานเท่ากับ 
69 โครงการ ดังนั้น บรรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2555 มีค่าเป้าหมาย
เท่ากับ 80% ผลการด าเนินงานเท่ากับ 97.10 % ดังนั้น บรรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วที่บรรลุค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมนั้น มีค่า
เป้าหมายเท่ากับ 90% ผลการด าเนินงานเท่ากับ 100 % ดังนั้น บรรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมีค่าเป้าหมายเท่ากับ 3.71 ผลการด าเนินงานเท่ากับ 
4.06 ดังนั้น บรรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.  คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีค่า
เป้าหมายเท่ากับ 3.71 ผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.02 ดังนั้น บรรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.  จ านวนของตัวบ่งชี้ของแผนที่บรรลุเป้าหมายมีค่าเป้าหมายเท่ากับ 5 ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน
เท่ากับ 6 ดังนั้น บรรลุเป้าหมาย 

นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนิสิตได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยสรุปข้อมูลผลการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนในรอบปีการศึกษา 2555 และแจ้งผลการด าเนินงานในรอบปีให้บุคลากรทั้งคณะทราบ พร้อมให้
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือน ามาพัฒนางานด้านกิจการนิสิต นอกจากนี้ได้รายงานผลการด าเนินงานไปยังที่ประชุม



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          153 

ผู้บริหาร โครงการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2556  

ในส่วนของสโมสรนิสิตคณะฯ ด้วยการก ากับดูแลโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตก าหนดให้
คณะกรรมการสโมสรนิสิตจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มและให้มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมมายัง
ฝ่ายกิจการนิสิต และรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและ
คณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่ในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ. ศ. 2556 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  
โดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่ที่มีนางสาวลักษณ์พร แย้มสระโส เป็นนายกสโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
2556 จะน าผลการประเมินในกิจกรรมต่าง ๆ มาพิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2556 ต่อไป    
(3.2-5-2) 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิต 
    คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตได้ประชุมสัมมนาเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานิสิตและผลการด าเนินกิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2556  และน าผลการประเมินในแต่ละกิจกรรมมาปรับปรุงเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในรอบปี
การศึกษา 2556 (3.2-6-1)และในส่วนของสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัด โครงการอาจารย์ที่
ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สโมสรนิสิตปีการศึกษา 
2556 จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากสโมสรปีการศึกษา 2555 และน าข้อเสนอแนะจากรุ่นพ่ีไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมต่อไป (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 (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 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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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 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 
3.2-2-1 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน 
3.2-2-2 รายวิชาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3.2-3-1 แบบรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา  2555 
3.2-3-2 แบบรายงานผลการด าเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2555 
3.2-4-1 บันทึกช้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

นิสิตนักศึกษา 
3.2-4-2 โครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนางานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา  

ประจ า 2556 ครั้งที่ 2 
3.2-5-1 แผนการจัดกิจกรรม 
3.2-5-2 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและ

ชุดใหม่ 
3.2-6-1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  
3.2-6-2 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและ

ชุดใหม่ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรแตงตั้งคณะกรรมกำรกำรใหค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ  
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ทีปรึกษาวิชาการให้มีหน้าที่สร้าง

ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาวิชาการและกิจการนิสิต และพิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินงานอาจารย์ที่
ปรึกษา จัดเตรียมข้อมูลในด้านต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการท าหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-1-1) 

 

2.  มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่อำจำรย์ท่ีปรึกษำ    
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการให

ค าปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา โดยฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ทุกท่าน  (3.3-2-
1) นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 
เวลา 09.30 น. - 16.30 น. ณ. ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือโดย
คุณสมเกียรติ ไทยปรีชา ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  และทีมงานจากกองบริการการศึกษา มาให้
ข้อมูลเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และคุณมโนรถ  กุศลศักดิ์ ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิแมกซ์
เน็ต จ ากัด ที่ให้บริการด้านค าปรึกษาและการตลาดระหว่างประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาบรรยายใน
หัวข้อเทคนิคการให้ค าปรึกษากับนิสิต และในปีการศึกษานี้ฝ่ายกิจการนิสิตได้ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 – 3 ตอบแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ ์เพ่ือเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาให้กับนิสิต (3.3-2-2) 
 

3. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรใหค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ เพื่อหำแนวทำงกำรแกปญหำและ
พัฒนำนิสิต อย่ำงนอยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

    ปีการศึกษา 2555 มีการประชุมคณะกรรมการจ านวน 4 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประชุมในภาคต้นจ านวน 
3 ครั้ง และในภาคปลายจ านวน 1 ครั้ง  (3.3-3-1) 
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4.  มีกำรประเมินผลระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและกำรด ำเนินงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกปี 
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประเมินผลระบบการใหค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงาน

ของอาจารยที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา โดยนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกคนจะประเมินการด าเนินงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจัดขึ้นทุกภาคการศึกษา (3.3-4-1) 

 

5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีการบรรจุวาระ เรื่องการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการที่
ได้รับข้อมูลจากโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (3.3-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

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 

3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-1-1 - ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 132/2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์
ที่ปรึกษาวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา  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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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
- ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 174/2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์
ที่ปรึกษาวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา  2555 (ชุดใหม่) 

3.3-2-1 หนังสือคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา  พิมพ์ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2555 
3.3-2-2 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
3.3-3-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  ครั้งที่ 1/2555 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2555 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  วาระพิเศษ   
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2555 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2555   
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2555 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  ครั้งที่ 3/2555  
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2555 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  ครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2556 

3.3-4-1 โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 1 และ 2  ประจ าปีการศึกษา  2555 
(แบบรายงานปัญหาของนิสิต/แบบประเมินอาจารย์โดยนิสิตที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา) 

3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 3/2555                       
เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน 2555  วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  1.1  แนวทางการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการที่ได้รับข้อมูลจากโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ดังนี้  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบริหารจัดการงานวิจัย โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้บริหารงาน และมีการก ากับดูแลโดยรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีการส่งเสริมการท าวิจัยโดยการให้ทุนสนับสนุน ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้คณจารย์ได้
รับทราบ ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปน าเสนอผลงานใน
ต่างประเทศ และให้รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ 

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้สม
ศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.94  ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.89 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 
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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                2.94 2.89   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
ข้อ 6 6 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน      2.36 2.36   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180,000 120,000 8,720,081 95,825.07 8,720,081 95,825.07 2.66 2.66  
91 91 

 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75,000 75,000 2,120,810 30,960.73 2,120,810 30,960.73 2.06 2.06  
69 69 

5 
(สมศ.) 

  
  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ      4.29 4.29   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
23 60 57 57 57 57 5.00 5.00  

100 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน     100 100       
จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน    0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน    61 15.25 61 15.25       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน    7 3.50 7 3.50       

  
  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

     3 2.25 3 2.25   
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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) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

     36 36.00 36 36.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  
5 

(สมศ.) 
  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 23 6 5.25 7.1 5.25 7.1 3.57 3.57   
74 74 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน     73.50 73.50       
จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน    0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน    7 1.75 7 1.75       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน    2 1.00 2 1.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

     2 1.50 2 1.50       
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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) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

     1 1.00 1 1.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0    0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน  0   0 0.00 0 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 4 6 3 1.73 3 1.73 0.43 
  

0.43 
  

  
  173.5 173.5 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     3 0 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     0 0       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     0 0       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง     0 0       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 8 0 2.00 1.15 1.00 0.58 0.58 0.29   
173.5 173.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง     2 0.50 1 0.25       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

  
  

ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

เรื่อง     2 1.50 1 0.75   
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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 าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต ารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 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

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

professor) 
- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรค เพื่อใหบรรลุเปำหมำยตำมแผนดำนกำร

วิจัยของคณะและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยมีศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รับผิดชอบในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของคณะ
และสอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ มีหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้ด าเนินการ 
ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (4.1-1-1)  มีระบบการบริหารและสนับสนุนการ
วิจัยที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. (4.1-1-
2) ร่วมท าหน้าที่ในการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
สม่ าสมอ  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานวิจัยส าเร็จ บรรลุผลตามแผนที่ได้ตั้งไว้ คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยมีการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี (4.1-1-3) ดังนี้  
  -  โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ   
  -  โครงการสนับสนุนเงินทุนวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการวิจัยใน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญา
ตรี (สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ) ระดับบัณฑิตศึกษา (สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 10,000 
บาท/โครงการ) และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 20,000 บาท/
โครงการ)  
  -  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศแบบปากเปล่าที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่องเต็ม 
(สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 50,000 บาท/บุคคล) 
  -  โครงการให้รางวัลตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการน าไปใช้
ประโยชน์ (สนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่ 1,250 บาท จนถึง 10,000/บทความ ขึ้นกับประเภทของวารสารที่ตีพิมพ์) 
 

2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสรำงสรรคกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนโดย

หลักสูตรต่าง ๆ มีการก าหนดรายวิชาที่นิสิตต้องด าเนินการท าวิจัยเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร เช่น ระดับปริญญาตรี มี
รายวิชาปัญหาพิเศษ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีรายวิชาสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการวิจัย 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          163 

(4.1-2-1) และมีการสนับสนุนทุนให้นิสิตท าวิจัยด้วย ได้แก่ ทุนยุววิจัย ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และทุน
บัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประจ าทุกปี (4.1-2-2) นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ยังส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย โดยก าหนดให้มีการแสดงผลงานวิจัย
ของผู้ที่ได้รับทุนยุววิจัย เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยประจ าปี (4.1-2-3)  

3. มีกำรพัฒนำศักยภำพดำนกำรวิจัยหรืองำนสรำงสรรคและใหควำมรูดำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก
อำจำรยประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการสนับสนุน
งบประมาณในการท าวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นประจ าทุกปี (4.1-3-1)  ในปีงบประมาณ 2555  ได้
สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย  ทุนจุดประกายนักวิจัยหน้าใหม่ ให้กับบุคลากร จ านวน 10 ทุน เป็นเงิน 
195,000 บาท (4.1-3-2) และสนับสนุนรางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 28 ผลงาน 
เป็นเงิน 121,875 บาท (4.1-3-3) และมีการเผยแพร่จรรยาบรรณของนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติที่เว็บไซต์ของศูนย์
ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหัวข้อสาระน่ารู้ส าหรับนักวิจัย (4.1-3-4) และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
แก่คณาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ใน โครงการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ การเข้าสู่นักวิจัยมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 1-17 พฤษภาคม 2556 (4.1-3-5) 

     นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทุกรูปแบบ โดย
มีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบ AMS 
(e-office) ท าให้บุคลากรทุกระดับทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง  อาทิ เช่น  

- การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (4.1-3-6) 

- การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดโดย สมาคมส่งเสริมการวิจัย (4.1-3-7) 
 

4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองำนสรำงสรรค 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดสรรทุนเพ่ือ

สนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ ตามระเบียบของคณะฯ (4.1-4-1)  และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของ
นิสิต โดยมีการสนับสนุนทุนยุววิจัย (นิสิตระดับปริญญาตรี) และทุนบัณฑิตศึกษา (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)  
นอกจากนี ้ยังมีการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศของอาจารย์ (4.1-4-2) 
   ในปีงบประมาณ 2555  ใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน
ต่างประเทศ จ านวน 8 ทุน เป็นเงิน 369,100 บาท (4.1-4-3) และสนับสนุนการวิจัย ประเภทต่างๆ  เป็นเงิน 
297,000 บาท (4.1-4-4) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

- ทุนจุดประกายนักวิจัยหน้าใหม่ ให้กับบุคลากร จ านวน 10 ทุน เป็นเงิน 195,000 บาท  
  -  ทุนยุววิจัย ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 13 ทุน เป็นเงิน 65,000 บาท   
  -  ทุนส่งเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท  
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5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจดำนกำรวิจัยหรืองำนสรำงสรรคตำมอัตลักษณของหน่วยงำนในประเด็น
ต่อไปนี้ 
              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะ ดังนี้ 
     1. ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย         

    - มีห้องปฏิบัติการกลาง ให้การบริการเครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัยระดับสูงของคณะ(4.1-5-1) 
      - มีห้องเป่าแก้ว ให้บริการซ่อมแซมเครื่องแก้วอย่างง่าย รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ 
(4.1-5-2) 
      - สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย จ านวน 2 หน่วย ของโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยาเป็น
จ านวนเงิน 200,000 บาท ได้แก่ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ และหน่วยวิจัยคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร (4.1-5-3) 
  2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
      ห้องสมุดประจ าคณะ และห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัย และใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. ในการบริหารจัดการด้านงานวิจัยของคณะ (4.1-5-4) 
  3. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมการวิจัย   

          โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้ร่วมจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยระดับชาติ 
ได้แก่ การจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในการประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  (4.1-5-5) 

 

6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการสนับสนุนทุนวิจัย 

รางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ การสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานต่างประเทศ (4.1-6-
1) และมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ในการสัมมนาประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2555 ณ น้ าใสรีสอร์ท 
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  (4.1-6-2)   

 
 
 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะ 

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการน าผลการประเมินผลส าเร็จการรับทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัล
ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ การสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานต่างประเทศ ไปใช้ในการ
ปรับปรุงนโยบายการให้ทุนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ตลอดจนเพ่ิมจ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัย ได้แก่ ทุนส่งเสริมการ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทุนทุนจุดประกายนักวิจัยหน้าใหม่ ศวท.  (4.1-7-1) มีผลให้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุน
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สนับสนุนในแต่ละปีนั้น สามารถผลักดันผลงานให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัยของคณะมากยิ่งขึ้น (4.1-
7-2) 
     นอกจากนี้ยังมีนโยบายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดสรรทุนสนับสนุนต่างๆ ภายในคณะ เพ่ือให้
บุคลากรได้เตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน โดยทาง ศสวท . ได้จัดท าปฏิทิน
การด าเนินงานจัดสรรทุน/รางวัล ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะ และผ่านทางระบบ AMS e-office เพ่ือเผยแพร่
ข่าวสารให้บุคลากรได้รับทราบได้อย่างทั่วถึง (4.1-7-3) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 3.00 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

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 

4.1 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 3.00 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

4.1-1-1 - ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัย  

4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. (4.1-1-1) 
4.1-1-3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 ของ ศสวท. 
4.1-2-1 - ประมวลการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษ 

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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หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

- หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ระบุการท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร 

4.1-2-2 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.1-2-3 ตัวอย่างเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.1-3-1 ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2555 
4.1-3-2 ประกาศแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2555 
4.1-3-3 สรุปผลการพิจารณาเงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2555 
4.1-3-4 จรรยาบรรณของนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ที่เว็บไซต์ของ ศสวท. 

http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=11 
4.1-3-5 โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การเข้าสู่นักวิจัยมืออาชีพ 
4.1-3-6 การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ผ่านทางระบบ AMS e-office 
4.1-3-7 การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผ่านทางระบบ AMS e-office 
4.1-4-1 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนวิจัย ปีงบประมาณ 2555 
4.1-4-2 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานต่างประเทศประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.1-4-3 สรุปผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเสนอผลงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2555 
4.1-4-4 ประกาศแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2555 
4.1-5-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการกลาง 
4.1-5-2 ภาพถ่ายห้องเป่าแก้ว 
4.1-5-3 ประกาศจัดตั้งหน่วยวิจัย 
4.1-5-4 ภาพถ่ายห้องสมุด (สารสนเทศหน้าห้องสมุด) 
4.1-5-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 
4.1-6-1 แผนและผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – แผนการวิจัย 
4.1-6-2 รายงานการสัมมนาประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.1-7-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. ครั้งที่ 1/2555 

และครั้งที่ 6/2555 
4.1-7-2 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2554 

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 

4.1-7-3 ปฏิทินการด าเนินงานจัดสรรทุน/รางวัล 
 
 

http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=11
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 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 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพรผลงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรคในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร

ตีพิมพในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพรผลงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรคในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (4.2-1-1) และมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานต่างประเทศ (4.2-1-2)  โดยคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. 
เป็นผู้พิจารณา ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในสารสาร
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นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ฐานข้อมูล ISI และฐานข้อมูล Scorpus จ านวนทั้งสิ้น 37 
เรื่อง (4.2-1-3)    

 นอกจากนี้ คณะฯยังได้ร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ ตลอดจนพิจารณาผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (4.1-1-4) 

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวมคัดสรรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบในการคัดเลือกผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นเรื่องน่าสนใจ 
เพ่ือน าเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชนทุกระดับในนิทรรศการต่างๆ โดยนิทรรศการที่จัดโดยคณะนั้น 
ภาควิชาจะเป็นผู้คัดกรองเนื้อหาและเสนอต่อคณะกรรมการคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบในการด าเนินการ ดังเช่น การ
จัดนิทรรศการของภาควิชาเคมี ในงานเกษตร ก าแพงแสน ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2555 (4.2-
2-1)  การจัดนิทรรศการการท าน้ าหมักชีวภาพ ในงานเกษตร ก าแพงแสน ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 1 – 10 
ธันวาคม 2555 (4.2-2-2) 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ 2 สู่
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้องผ่านทางแผ่นพับในการจัดนิทรรศการ (4.2-3-1) 

 

4.  มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริง
จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน 

     คณะศิลปศาสตร์ฯ มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทนทรงด า เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ อาจารย์จุรีวรรณ  จันพลา โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ 2) การสร้างและการใช้สื่อการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ อาจารย์อรรถพล ค าเขียน สาย
วิชาศิลปศาสตร์ 3) คู่มือส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของ อาจารย์ขจิต ฝอยทอง โครงการ
จัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (4.2-4-1) 

 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า แ ล ะสิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการด าเนินการปกป้อง พิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมในผลงานวิจัยนั้น ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยผลิตผลงานด้านทรัพย์สิ นทางปัญญาสาขา
ต่างๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดท า “ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ
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ประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551” (4.2-5-1) และ “ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551” (ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551) (4.2-5-2) 

โดยระเบียบทั้งสองฉบับนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มอบให้ส านักงานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ด าเนินการและบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งจัดสรรสิทธิประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ทางส านักงานบริการวิชาการจึงจัดให้มี “หน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา” ท า
หน้าที่ด าเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น 

6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้ส านักบริการวิชาการ โดยหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ผู้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่อาจารย์ตลอดจนบุคลากรที่ต้องการจะเขียนค าขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รวมทั้ง
จัดท าแบบฟอร์มเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการยื่นของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผ่านทางมหาวิทยาลัย(4.2-
6-1) 

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการสนับสนุนและกระตุ้นให้คณาจารย์มีการจดสิทธิบัตร โดยทาง
คณะมีการให้รางวัลกับผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร โดยอยู่ในส่วนการพิจารณาความดีความชอบจากหัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (4.2-6-2)  

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตร จ านวน 1 เรื่อง ของอาจารย์
ศศิน เทียนดี โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยยื่นเรื่องเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 คือ วิธีการสร้างโครงตา
ข่าย (Mesh) จากข้อมูลกลุ่มพิกัด (Point Cloud) 3 มิติ  (4.2-6-3)  นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดอนุ
สิทธิบัตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา และยังไม่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 2 เรื่อง คือ เครื่องระเหยน้ าและ
แอลกอฮอล์แบบลดความดันส าหรับการผลิตสารสกัดบัวบก และ เครื่องกรองตะกอนอะลูมิเนียมไฮรอกไซด์ด้วย
แรงดันสูง ของ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี (4.2-6-4) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 4 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

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 และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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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 

4.2 4 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

4.2-1-1 ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 

4.2-1-2 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเสนอผลงานต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.2-1-3 แบบเก็บวิจัย 1 บทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
4.2-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 
4.2-2-1 รายงานผลการด าเนินการจัดนิทรรศการของภาควิชาเคมี ในงานเกษตร ก าแพงแสน ประจ าปี 

2555 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2555 
4.2-3-1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในงานนิทรรศการเกษตร ก าแพงแสน ประจ าปี 2555  
4.2-4-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
4.2-5-1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
4.2-5-2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพท์ทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ 
4.2-6-1 แบบฟอร์มบันทึกข้อความการยืนขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.2-6-2 เกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ ประจ าปี 2555 – 2556 จากหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจยัและถ่ายทอด

เทคโนโลยี (4.2-6-1) 
4.2-6-3 เอกสารการยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเรื่องวิธีการสร้างโครงตาข่าย (Mesh) จากข้อมูลกลุ่มพิกัด 

(Point Cloud) 3 มิติ 
4.2-6-4 แบบเก็บวิจัย 4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

 

http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2011/knowledge/file_data/thesis.pdf
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย    180,000 บาท/คน  

รอบระยะเวลำ    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 
2,957,610  บาท และจากภายนอก 7,887,281 จ านวน บาท รวมทั้งหมด 10,844,819 บาท โดยจ าแนกเป็นกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 8,720,081 บาท กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
2,124,810 บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 159.5 คน จ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 91 คน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 68.5 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
         =       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
     จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 91 คน เงินสนับสนุนงานวิจัย  8,720,081 บาท   

        = 
8,720,081

91
 =  95,825.07  บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  
95,825.07

5
180,000

   =   2.66  คะแนน 

 
 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 68.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัย 2,124,810 บาท   

        = 
2,124,810

68.5
 =  31,019.12  บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  31,019.12
5

75,000
   =   2.07  คะแนน 

 คะแนนเฉลี่ย = 2.66 2.07

2

   =   2.37 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์ประเมิน

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

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมินตำม

เกณฑ ์
เป้ำหมำย 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

4.3 
23,267,100 

190,787.70 

8,645,480

86.5
 99,947.75 8,720,081

91
 95,825.07 

5.00 3.89 2.37 180,000 ไม่บรรล ุ 120,000 
122 5,687,700

48
 118,493.75 2,124,810

68.5
 31,019.12 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมินตำม

เกณฑ ์
เป้ำหมำย 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

4.3 
23,267,100 

190,787.70 

8,645,480

86.5
 99,947.75 8,720,081

91
 95,825.07 

5.00 3.89 2.37 180,000 ไม่บรรล ุ 120,000 
122 5,687,700

48
 118,493.75 2,124,810

68.5
 31,019.12 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.3-1 แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.3-2 สัญญารับทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 23 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

0.25 56 14.00 50 12.50 68 17.00 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 48 12.00 44 11.00 61 15.25 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8 2.00 6 1.50 7 1.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 0 0.00 4 2.00 9 4.50 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0.00 4 2.00 7 3.50 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0. 0.00 0 0.00 2 1.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0.00 3 2.25 5 3.75 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0.00 1 0.75 3 2.25 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0.00 2 1.50 2 1.50 

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

1.00 15 15.00 47 47.00 37 37.00 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12 12.00 47 47.00 36 36.00 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 3.00 0 0.00 1 1.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0 

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

น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 71 29.00 103 63.75 119 62.25 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 24.00 96 60.75 107 57.00 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11 5.00 8 3.00 12 5.25 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 138 147.5 173.5 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 91 95.5 100 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 47 52 73.5 

12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

21.01 43.22 35.89 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 26.37 63.61 57.00 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10.64 5.78 7.14 

 คะแนนที่ได ้ 5.00 3.95 4.29 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 26.37
5

20
= 6.59

 
36.61

5
20

= 15.90
 

57.00
5

20
= 14.25

 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10.64

5
10

= 5.32
 

5.78
5

10
= 2.89

 
7.14

5
10

= 3.57
 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

 

 

 

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 

5 
5

26.37

20
ด  6.59 5

63.61

20
ด  15.90 5

57.00

20
ด  14.25 

5.00 3.82 4.29 
ร้อยละ 

23 
ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 
60 

5
10.64

10
ด  5.32 5

5.78

10
ด  2.89 5

7.14

10
ด  3.57 

ร้อยละ 6 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมินตำม

เกณฑ ์
เป้ำหมำย 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 
5

26.37

20
ด  6.59 5

63.61

20
ด  15.90 5

57.00

20
ด  14.25 

5.00 3.82 4.29 
ร้อยละ 

23 
ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 
60 

5
10.64

10
ด  5.32 5

5.78

10
ด  2.89 5

7.14

10
ด  3.57 

ร้อยละ 6 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5-1 แบบเก็บวิจัย 1 บทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์ 
5-2 ส าเนาผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 4 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 

2553 2554 2555 
1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 5 4 3 
 - เชิงสาธารณะ N/A N/A 3 
 - เชิงพาณชิย ์ N/A N/A 0 
 - ทางอ้อมของงานสรา้งสรรค ์ N/A N/A 0 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 0 0 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้

ประโยชน ์
5 4 3 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่
ศึกษาต่อ) 

138 148 173.5 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 3.62 2.70 1.73 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 3.62

5
20

= 0.91 2.70
5

20
= 0.68 1.73

5
20

= 0.43 

หมำยเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 
5 ร้อยละ

3.62 
3 ร้อยละ

2.03 
3 ร้อยละ

1.73 
0.91 0.51 0.43 ร้อยละ 2 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 2 

138 147.5 173.5 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 
5 ร้อยละ

3.62 
3 ร้อยละ

2.03 
3 ร้อยละ

1.73 
0.91 0.51 0.43 ร้อยละ 2 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 2 

138 147.5 173.5 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 8  

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

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 บทความวชิาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

0.25 0 0 1 0.25 1 0.25 

2 บทความวชิาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 17 12.75 0 0 1 0.75 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ

1.00 0 0 1 1.00 0 0 
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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 

พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนง่
ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มผีู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับ
รองคุณภาพ 

17 12.75 2 1.25  1.00 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า
ทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

138 147.5 173.5 

 
คะแนนทีไ่ด ้ 5

9.24

10
ด = 4.62 5

0.85

10
ด = 0.43 5

0.58

10
ด = 0.29 

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7 
12.75 ร้อยละ

9.24 
1.25 ร้อยละ

0.68 
2.00 ร้อยละ 

1.15 
4.62 0.43 0.58 ร้อยละ 8 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 2 

138 147.5 173.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 12.75 ร้อยละ 1.25 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 4.62 0.43 0.29 ร้อยละ 8 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 2 
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138 9.24 147.5 0.68 173.5 0.58 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
7-2 ส าเนาบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ดังนี้ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดโครงสร้างหน่วยงาน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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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              5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 4 0 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 0 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 22 0 22.00 100.00 22.00 88.00 5.00 5.00   

22.00 25.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     14 14       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     7 7       
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจิัย 
เรื่อง     1 1 

    
  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง     22 22 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 0 5 5 5.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

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

ข้อ 3 0 0 0 0.00 0.00 รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
แต่ไม่น า
คะแนนมา
ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

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

ข้อ 3 0 0 0 0.00 0.00 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ  
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รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมำยเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2  
และข้อ 3 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการและด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด โดยมีหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้ด าเนินการ มีการวางแผนงานและด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบบริหารและ
สนับสนุนการบริการวิชาการ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ ศสวท . (5.1-1-1) ร่วมวางแผน 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดภาระกิจการบริการทางวิชาการแก่สังคม ไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยในปีการศึกษา 2555 คณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนภารกิจการบริการวิชาการ
ด้วย (5.1-1-2) 

  

2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีโครงการบริการวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 22 

โครงการ (5.1-2-1) และเป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  จ านวน 14 โครงการ บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 1 โครงการ (5.1-2-2) จ าแนกตามสายวิชา ได้ดังนี้ 
 1. สายวิชาคณิตศาสตร์ 
  1.1) โครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 01417111, 01417116, 01417167 และ 01417241 

1.2) โครงการประกวดและแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตร
ก าแพงแสน 2555 
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1.3) โครงการความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
1.4) โครงการสอนเสริมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 01417111 และ 01417472 
 

 2. สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2.1) โครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

มีการบูรณากับการเรียนการสอนรายวิชา 01416311และ 01416312 
2.2) โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก - ดาราศาสตร์ และอวกาศ มี

การบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 01416311 01416312 และ 01416458 
  2.3) ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล 
  2.4) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั สระบุรี 

  2.5) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรณ์ 
  2.6) โครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี 

2.7) ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
 

 3. สายวิชาศิลปศาสตร์ 
  3.2) โครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษา มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 

01362113, 01362114  และ 01362101  และบูรณาการกับงานวิจัยในโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความต้องการใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต์  

 

    4. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ 
          4.1) โครงการชุมนุมสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 บูรณาการกับรายวิชา 01460442 

 

 5. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
  5.1) โครงการอบรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การบริการให้ค าปรึกษาและยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเตอร์เน็ต บูรณาการกับรายวิชา 01134442 
 

 6. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ 
  6.1) โครงการดาราศาสตร์สัญจร บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชาดาราศาสตร์ 
  6.2) โครงการเพิ่มศักยภาพครูฟิสิกส์ในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ฟิสิกส์พื้นฐาน" 
 
 
 
3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 

ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีโครงการบริการวิชาการจ านวนทั้งสิ้น  22 
โครงการ (5.1-2-1) และมีการน าไปบูรณาการกับการวิจัย จ านวน 7 โครงการ (5.1-2-2) จ าแนกตามสายวิชา ได้ดังนี้ 
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 1. สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
1.1) โครงการค่ายเยาวชนแมงมุมที่รัก ครั้งที่ 1 บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง การส ารวจและจ าแนก

แมงมุมในระบบนิเวศถ้ าและเขาหินปูน 
1.2) โครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดท าความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมที่

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
ส าหรับโครงการขยายก าลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 บูรณาการกับงานวิจัย 
เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ส าหรับโครงการขยายก าลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ 1 และ
โรงงานที่ 2 

1.3) โครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดท าความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ส าหรับ
โครงการขยายโรงประกอบโลหะกรรมแร่ทองค าของบริษัท อัคราไมนิ่ง จ ากัด บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง โครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ส าหรับโครงการขยายโรงประกอบโลหะกรรมแร่ทองค าของบริษัท อัคราไมนิ่ง จ ากัด 

 

 2. สายวิชาศิลปศาสตร์ 
  2.1) โครงการการสร้างและการใช้สื่อการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม และโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ จ.สมุทรสาคร  บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง การใช้
สื่อ ASEAN English for Grade 4 Student และ E-learning ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

  2.2) โครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษา มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
01362113, 01362114  และ 01362101  และบูรณาการกับงานวิจัยในโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความต้องการใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต์  

 

    3. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ 
  3.1) โครงการส ารวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อแนวทาง

ในการก ากับดูแลเนื้อหา (Content) บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง โครงการส ารวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อแนวทางในการก ากับดูแลเนื้อหา (Content) 

 

 4. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
  4.1) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)     

จังหวัดนครปฐม ส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง องค์ประกอบแห่งการยั่งยืนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 

  4.2) โครงการอบรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การบริการให้ค าปรึกษาและยื่นแบบแสดง
รายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเตอร์เน็ต บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
กระบวนการในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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4.  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

         คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสายวิชาศิลปศาสตร์ ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ  
งานบริการวิชาการ เรื่อง โครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษากับการเรียนการสอน ในประเด็นต่อไปนี้  
   1) การสอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   2) การใช้แบบฝึกหัดประกอบแบบเรียนชุด Kuaile Beijing: Shiyong Richang Hanyu Huihua 
(Happy Beijing: Practical Chinese Conversation)  
   3) การสอนเรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษ  
   4) กิจกรรมนอกห้องเรียน—การสาธยายพระมหาปณิธาน 12 ประการของพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธ
เจ้า ด้วย 3 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 ผู้ประเมินมี 2 กลุ่ม คือ ผู้เรียนในโครงการ 3 in 1 รุ่นที่ 1 – 3 และนิสิตของวิทยาเขต ในรายวิชา 01362101 
ภาษาจีน I 01362114 ภาษาจีนพ้ืนฐาน II และ 01362212 ภาษาจีนขั้นกลาง II  รายละเอียดดังตาราง  
 

การประเมินผลการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนในโครงการกับในสายวิชา 
 
 

เรื่องที่ประเมิน 

ผู้ประเมินในโครงกำรและค่ำควำมพึงพอใจโดยรวม ผู้ประเมินในสำยวชิำและค่ำควำมพึงพอใจโดยรวม 

รุ่นที่ 1 + 2 รุ่นที่ 3 หลักฐำน
สนับสนุน 

รำยวิชำ  
01362101 

รำยวิชำ  
01362114 

รำยวิชำ  
01362212 

หลักฐำน
สนับสนุน 

1. การสอนภาษาจีน
 แนวบูรณาการกับ
 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 
4.50 
ดี 

 
4.50 
ดี 

 
5.1-4-1 

 
4.90 
ดีมาก 

 
4.57 
ดีมาก 

 
4.57 
ดีมาก 

5.1-4-2 

2. การใชแ้บบฝกึหัด
 ประกอบแบบเรยีนชุด 
 Kuaile Beijing: 
 Shiyong Richang 
 Hanyu Huihua 
 (Happy Beijing: 
 Practical Chinese 
 Conversation) 

 
 
 

4.33 
ดี 

 
 
 

4.67 
ดีมาก 

 
 
 

5.1-4-3 

 
 
 ไม่ได้ประเมิน 
 เนื่องจากไม่ได้ 
 ใช้แบบฝึกหัด 

 
 
 

4.42 
ดี 

 
 

ไม่ได้ประเมิน 
เนื่องจากได้ใช้
แบบฝกึหัดฉบับ
ก่อน ในป ี 
พ.ศ. 2554 

5.1-4-4 

 
3. การสอนระบบเสียง
 ภาษาอังกฤษ 

4.25 
ดี 

4.36 
ดี 

 
5.1-4-5 

ไม่ได้ประเมิน 
เนื่องจากไม่ได้

เรียนเร่ือง
ระบบเสียง

ภาษาอังกฤษ 

4.17 
ดี 

ประเมินแล้วใน
รอบปีการศึกษา 

2554 

 
5.1-4-6 

4. กิจกรรมนอกห้องเรยีน  
 การสาธยายพระมหา
 ปณิธาน  12 ประการ
 ของพระยูไลฯ เป็น
 ภาษาจีน ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ 

 
 

4.47 
ดี 
 

 
 

 
5.1-4-7 

 
 
ไม่ได้ประเมิน    
เนื่องจากไม่ได้
รับชมกิจกรรม 

 
 

4.12 
ดี 
 

 
 
 

5.1-4-8 
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 จะเห็นได้ว่า ค่าความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ ของการบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนอยู่ระหว่าง 4.12 ระดับดี (กิจกรรมสาธยายพระมหาปณิธาน) กับ 4.90 ระดับดีมาก (การสอนภาษาจีนแนวบูรณา
การกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ค่าความพึงพอใจโดยรวมต่อการบูรณาการทั้ง 4 ประเด็น มีค่าเฉลี่ย 4.43 ระดับ
ดี 
 นอกจากนี้ คณะท างานของโครงการบริการวิชาการสอนภาษาจีน  และคณะผู้วิจัยความเป็นไปได้ในการเปิด
หลักสูตรด้านภาษาจีน ยังได้ประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  ผลการ
ประเมินพบว่า ข้อมูลเรื่องความต้องการของบุคคลทั่วไปในการศึกษาภาษาจีนที่โครงการ ซึ่งรวบรวมจากค าตอบใน
แบบประเมินโครงการ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการศึกษาภาษาจีนของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายในงานวิจัย โดยประชากรทั้ง 3 กลุ่ม คือ  1) บุคคลทั่วไปในโครงการบริการวิชาการ 2) นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในงานวิจัย และ 3) นิสิตของวิทยาเขตก าแพงแสนในงานวิจัย ต่างก็มีความต้องการส าคัญร่วมกัน 2 
ประการ ในการเลือกท่ีจะศึกษาภาษาจีน กล่าวคือ   1) เพ่ือการประกอบอาชีพ และ 2) เพ่ือการศึกษาต่อในภายหลัง 
ผลการวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางชัดเจนแก่คณะท างานของโครงการบริการวิชาการภาษาจีนและคณะผู้วิจัยเรื่อง
หลักสูตรภาษาจีน ในการพัฒนาโครงการและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการยิ่งๆ ขึ้นไปของผู้ที่จะเข้าศึกษา
ในอนาคต (5.1-4-9) 
 

 5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแกสังคมกับกำรเรียน    กำร
สอนและกำรวิจัย                                                                                                 
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสายวิชาศิลปศาสตร์ น าผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
ระหว่างงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีข้ันตอน เป็นรูปธรรม และชัดเจน ดังนี้ 
     1)  ระบุวัตถุประสงค์ในแบบประเมิน วัตถุประสงค์เหล่านี้สัมพันธ์กับการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร และการวิจัย ดังที่กล่าวไว้ในค าชี้แจงของแบบประเมินแต่ละชุด เช่น แบบประเมินผลการบูรณาการการ
สอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (5.1-5-1) มีใจความดังนี้ 

  (1)  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนภาษาจีนแนวบูรณาการให้แก่ผู้เรียนทั้งในสาขาวิชา
และในโครงการบริการวิชาการ อ านวยให้การสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

  (2)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลประเมินของผู้เรียนในสาขาวิชากับของผู้เรียนในโครงการบริการ
วิชาการ และน าผลการศึกษาไปบูรณาการกับการสอนในรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต์ ปีการศึกษา 2557 

  (3)  เพ่ือน าผลประเมินจากผู้เรียนต่างกลุ่มมาศึกษาต่อในงานวิจัยระยะยาวถึงผลสัมฤทธิ์ของการใช้แนว
การสอนดังกล่าวกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
  2)  ศึกษำผลประเมินเพื่อปรับปรุงกำรสอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหา สื่อการสอน เอกสารประกอบ       
การสอน เป็นต้น เช่น ผู้เรียนในโครงการ 3 in 1 รู้สึกเครียดกับการเรียนภาษาจีน จึงเสนอแนะในแบบประเมินว่า 
ขอให้ผู้สอนผ่อนคลายบรรยากาศเคร่งเครียดด้วยการน าบทเพลงภาษาจีนมาสอน (5.1-5-2) ผู้สอนจึงจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนเพลง “Tianmimi” (หวานปานน้ าผึ้ง) แล้วน าไปทดลองใช้กับนิสิต ในรายวิชา 01362113 
ภาษาจีนพ้ืนฐาน I หลังจากนั้นให้นิสิตประเมินการสอน (5.1-5-3) ผู้สอนปรับปรุงสื่อการสอนดังกล่าวอีกครั้ง โดย
จัดท าเอกสารในรูปของแบบฝึกหัด แล้วน าไปใช้กับผู้เรียนในโครงการ 3 in 1 ทั้งนี้ผู้เรียนฟังบทเพลงจากซีดี แล้วเติมค า
ลงในช่องว่างของเนื้อเพลงในเอกสาร (5.1-5-4) 
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  3)  ศึกษำผลประเมินแล้วจัดท ำแผนวิจัยส ำหรับปีกำรศึกษำ 2556 - 2557 เพ่ือพัฒนาการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย คณะท างานก าหนดหัวข้อในแผนการวิจัย (5.1-5-5) คือ 
   (1) ความสัมพันธ์ของภาษาแม่ต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ—กรณีภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
   (2) การเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่ใช้ 1 ภาษาเป็นสังคมท่ีใช้หลายภาษา 
   (3) การด ารงรักษาความเป็นไทยในการเรียนภาษาต่างประเทศ—กรณีภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 2.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 2.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

5.1-1-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แผนงานบริการวิชาการ) 
5.1-2-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแก่สังคม 
5.1-2-2 เอกสารโครงการบริการวิชาการ 
5.1-3-1 โครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษา 
5.1-3-2 กิจกรรมบริการวิชาการ โดยรับนิสิตฝึกงาน 
5.1-4-1 รายงานผลการประเมินการบูรณาการการสอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทย  

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 

และภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาจีนกลางเบื้องต้น 2 และรายวิชาภาษาจีนกลางเบื้องต้น 3 
5.1-4-2 รายงานผลการประเมินการบูรณาการการสอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทย  

และภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2555 
5.1-4-3 รายงานผลการประเมินการบูรณาการแบบฝึกหัดของแบบเรียนชุด Kuaile Beijing: Shiyong 

Richang Hanyu Huihua (Happy Beijing: Practical Chinese Conversation)  
(ส าหรับผู้เรียน) 

5.1-4-4 รายงานผลการประเมินการบูรณาการแบบฝึกหัดของแบบเรียนชุด Kuaile Beijing: Shiyong 
Richang Hanyu Huihua (Happy Beijing: Practical Chinese Conversation) ระหว่าง
โครงการบริการวิชาการกับรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 

5.1-4-5 รายงานผลการประเมินการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 และรายวิชาภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 3 ปีที่ 3 (เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2556) 

5.1-4-6 รายงานผลการประเมินการบูรณาการการสอนเรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษระหว่างโครงการ
บริการวิชาการกับรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2555 

5.1-4-7 รายงานผลการประเมินกิจกรรมสาธยายพระมหาปณิธาน 12 ประการ 
ของพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พิธีหล่อองค์จ าลองพระยูไลฯ วาระท่ี 3  
(ส าหรับผู้เรียน) 

5.1-4-8 รายงานผลการประเมินกิจกรรมสาธยายพระมหาปณิธาน 12 ประการของพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 
พิธีหล่อองค์จ าลองพระยูไลฯ วาระท่ี 3 (ส าหรับนิสิต) 

5.1-4-9 Power Point ประกอบการบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน หน้า 9 

5.1-5-1 แบบประเมินผลการบูรณาการการสอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จากโครงการบริการวิชาการสู่การสอนในรายวิชา 01362101 ภาษาจีน I   ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2555—ค าชี้แจง 

5.1-5-2 รายงานผลการประเมินของผู้เรียน ปีที่ 2 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 
5.1-5-3 - เอกสารประกอบการสอนเพลง “Tianmimi” (หวานปานน้ าผึ้ง) 

- ผลการประเมินของนิสิต รายวิชา 01362113 ภาษาจีนพื้นฐาน I 
5.1-5-4 แบบฝึกหัดจากบทเพลง “Tianmimi” (หวานปานน้ าผึ้ง) 
5.1-5-5 รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาจีน ครั้งที่ 6/2556 (แผนวิจัย) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 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 
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนหรือภำครัฐหรือภำคเอกชนหรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อ

ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของคณะ 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการส ารวจความตองการของผู้เข้ารับบริการทุกครั้ง เพ่ือก าหนด
รูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการให้มากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการติดต่อ
ประสานงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่ ศสวท. กับผู้รับบริการ (5.2-1-1) และมีการน าข้อมูลความ
ต้องการด้านต่างๆ ของผู้รับบริการที่หลากหลาย มาประชุมคณะกรรมการประจ า ศสวท. เพ่ือจัดท าแผนบริการ
วิชาการ (5.2-1-2) 

2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภำคเอกชนหรือภำครัฐหรือหน่วยงำนวิชำชีพ  
 ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับ
ชุมชน ได้แก่ ชุนชนวัดธรรมปัญญาราม บ้านบางม่วง  อ.สามพราน จ.นครปฐม  มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กทม. โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล  โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย และ โรงเรียนหนองแค จ.สระบุรี  โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย  จ.สุพรรณบุรี เป็นต้น  (5.2-2-
1)  และมีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับกับหน่วยงานภายนอกคณะ เช่น ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพของดิน เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 
ในการบริการวิชาการค่ายให้แก่โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (5.2-2-2) 
 
 

3. มีกำรประเมินประโยชนหรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินโครงการบริการวิชาการ บนพ้ืนฐานของความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ โดยในเบื้องต้นหลังจากที่ได้รับการติดต่อขอรับบริการ ศสวท. จะ
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ หัวข้อ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดท า วันและเวลาที่
ผู้รับบริการสะดวกในการด าเนินโครงการ รวมถึงงบประมาณที่ผู้รับบริการก าหนดไว้ โดยติดต่อโดยตรงกั บรอง
หัวหน้าศูนย์ฯ โดยจะสอบถามไปยังสาขาวิชาและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบกิจกรรมตามความต้องการของผู้ขอรับ
บริการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (5.2-3-1)  หลังจากด าเนินการโครงการเสร็จแล้ว จะมีการ
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งในส่วนของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ 
(5.2-3-2)  

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในขอ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรใหบริกำรทำงวิชำกำร 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการน าผลการ

ประเมินการใหบริการทางวิชาการมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ โดยตั้งแต่ ปี 2554 ศสวท. มีการ
จัดท าเล่ม “การจัดการเรียนรู้ การจัดโครงการอบรม / ค่าย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พฤษภาคม 
2554” (5.2-4-1) และได้ใช้คู่มือนี้เป็นหลักในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินการให้บริการวิชาการของ
ผู้รับบริการในรอบปี 2555 นั้น จักได้น ามาปรับปรุงในรายละเอียด เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (5.2-4-2) 
 

5. มีกำรพัฒนำควำมรูที่ไดจำกกำรใหบริกำรทำงวิชำกำรและถำยทอดควำมรูสูบุคลำกรภำยในคณะและ
เผยแพรสูสำธำรณชน 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการสนับสนุนให้เกิดการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะ และ
เผยแพร่สู่สาธารณะชน โดยในปีการศึกษา 2555 มีโครงการทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณชน ดังนี้ 

1) โครงการถ่ายทอดความรู้ “เทคนิคการผลิตน้ าหมักผลไม้เพ่ือสุขภาพ” วันที่ 1-10 ธันวาคม 2555 ใน
งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2555 (5.2-5-1) ซึ่งจะมีทั้งบุคลากรและบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัด
นครปฐม (5.2-5-2) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 2.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 2.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-1-1 ตัวอย่างการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
5.2-1-2 บันทึกช่วยจ าคณะกรรมการประจ า ศสวท. ในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 
5.2-2-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแก่สังคม 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-2-2 หนังสือเชิญวิทยากร ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร ก าแพงแสน 
5.2-3-1 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จัดโครงการบริการวิชาการ 
5.2-3-2 - ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ 

- เล่มรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการ ในปี 2555 ของ ศสวท. 
5.2-4-1 การจัดการเรียนรู้ การจัดโครงการอบรม / ค่าย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

พฤษภาคม 2554 
5.2-4-2 แบบสรุปผลโครงการที่แสดงให้เห็นว่าจะปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไปอย่างไร 
5.2-5-1 เอกสารโครงการถ่ายทอดความรู้ “เทคนิคการผลิตน้ าหมักผลไม้เพ่ือสุขภาพ” 
5.2-5-2 เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 22 
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รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ฃผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอน 
7 16 14 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้
พัฒนาการวิจัย 

0 0 7 

3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนา
ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

0 2 1 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 31 18 22 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
22.58 100 100 

6 คะแนนที่ได้ 
5

22.58

30
ด  = 3.76 5

100

30
ด  = 5 5

100

30
ด  = 5  

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
8 ร้อยละ 

22.58 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

3.76 5.00  5.00 ร้อยละ 
22 

บรรลุ ร้อยละ  
30 

 

 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
8 ร้อยละ 

22.58 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

3.76 5.00  5.00 ร้อยละ 
22 

บรรลุ ร้อยละ  
30 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8-1 แบบเก็บบริการวชิาการ 1 งานบริการวิชาการแก่สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนการด าเนินงานบริการวิชาการ โดยมีการด าเนินการทั้ง
ในระดับคณะฯ และสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชา โดยในระดับคณะฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ โดยมีการด าเนินการในหลายลักษณะ เช่น
โครงการฝึกอบรมครู ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน และโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น ซึ่งในรอบปี
การศึกษา 2555 มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ครูและนักเรียน ในส่วนของโครงการบริการวิชาการที่เสริมความ
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เข้มแข็งแก่ชุมชนนั้น ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) ยังไม่มีการด าเนินงานที่ชัดเจนซึ่งใน
อนาคตคาดว่าจะมีการขยายขอบเขตการด าเนินงานไปในในส่วนของการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ิมขึ้น แต่ในส่วน
ของหน่วยงานภายในคณะฯ พบว่ามีการด าเนินงานบริการวิชาการที่เสริมความเข้มแข็งของที่ชัดเจนใน 3 หน่วยงาน 
คือ 1) สายวิชาศิลปศาสตร์ มีการจัดโครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษา โดยการสอนภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ ให้กับชุมชนวัดธรรมปัญญารามบางม่วง และโรงเรียนบ้านบางม่วง  2) โครงการจัดตั้งสายวิชา
สังคมศาสตร์ มีการจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 โดยเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 
01460442 การพัฒนาชุมชน ซึ่งนิสิตจะน าความรู้ที่ได้จากการเรียนเนื้อหาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนโดยตรง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 3) โครงการจัดตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีการจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริการให้ค าปรึกษาและยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (9-1-1) 

   โดยหลังจากมีการด าเนินงานโครงการต่างๆแล้ว จะมีการประเมินและสรุปผลโครงการ เพ่ือน าข้อมูลไป
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (9-1-2) 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดไว้ในแผนงานบริการวิชาการ 4 ตัวบ่งชี้  (9-
2-1) คือ  
  1) จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดค่าเป้าหมายของปีการศึกษา 2555 ไว้ 15 
โครงการ มีการด าเนินงานโครงการทั้งหมด 22 โครงการ บรรลุเป้าหมาย  
     2) จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาเรียนการสอน โดยก าหนดค่าเป้าหมายของปี
การศึกษา 2555 ไว้ 2 โครงการ มีการด าเนินงานโครงการทั้งหมด 14 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 
     3) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาเรียนการวิจัย  มีค่าเป้าหมายเท่ากั บ 1 
โครงการ การด าเนินงานโครงการทั้งหมด 7 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 
 4) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีค่าเป้าหมาย
เท่ากับ 1 โครงการ มีการด าเนินงานโครงการทั้งหมด 3 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 
 ดังนั้น มีการบรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  

         คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสายวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งจัดโครงการ 3 in 1 ที่มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ด้วยเจตจ านงของ 2 ฝ่าย คือ  
   1)  องสรภาณอนัมพจน์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง มีความปราถนาดีและความประสงค์
ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพ่ิมศักยภาพของสมาชิกในชุมชนด้วยการสนับสนุนโครงการและเชิญชวนผู้คน
เข้าร่วมโครงการ (9-3-1)  
   2)  ผู้เรียนของโครงการมีแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งในหมู่ตน ทั้งด้านการเรียนในชั้นและ
กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงในการเรียนรู้ภาษาและท าความเข้าใจบทเรียน ได้
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ช่วยเหลือผู้เรียนอ่ืนๆ ด้วยการอธิบายหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบทเรียน เช่น วิธีการออกเสียงบางหน่วยเสียงใน
ภาษาจีนกลาง นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางอินเทอร์เน็ตในการเตรียมสอบ (9-3-2) 

 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

        จากบันทึกการสัมภาษณ์นางวรรณา พ่วงพร้อม ผู้เรียนในโครงการ 3 in 1 พบว่า ชุมชนสร้างกลไก
ดังกล่าวอย่างมีระบบ ดังนี้ (9-4-1) 
         1) มีผู้น าที่มีความคิดริเริ่มจัดตั้งชมรมผู้เรียน 3 in 1 ภาคประชาชน (วัดธรรมปัญญารามบางม่วง) 
ด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ (1) แรงบันดาลใจที่ได้เห็นถึงความตั้งใจในการท างานของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต
ของโครงการ และ (2) การปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้เรียนซึ่งมีอยู่น้อยมาก  
   2)  ผู้น าหารือการจัดตั้งชมรมกับสมาชิกชุมชนที่มีแนวคิดร่วมกัน แล้วเสนอต่อประธานฝ่ายวิชาการของ
โครงการ 
   3) กลุ่มจัดตั้งชมรมด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี คงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การจัดท าเสื้อยืดโครงการ (9-4-2) การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า และการมอบของขวัญ
ให้แก่คณะท างานเนื่องในเทศกาลปีใหม่  
   4) ผู้เรียนมีความสามัคคีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 55-60  
 ชมรมก าหนดกลยุทธ์ในการรวมกลุ่มผู้เรียน คือ พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของตน แล้วก้าวสู่การ
พัฒนาสังคมอย่างมืออาชีพ โดยคงอัตลักษณ์ของการเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยการเชิญชวนกันเข้าวัด ปฏิบัติธรรม 
เจริญด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 

 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง 

        โครงการ 3 in 1 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม ท าให้ชุมชนและองค์กรเข้มแข็ง ในแบบ
ประเมินโครงการ ผู้เรียนและคณะท างานได้ชี้ถึงคุณค่าของโครงการต่อสังคม ดังที่รวบรวมไว้ในรายงานการประเมิน ดังนี้ 
   1)  ผู้เรียนเห็นว่าการที่ได้มาเรียนภาษาต่างประเทศในโครงการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในชีวิต  
   -  กล้าพูดภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพราะมั่นใจในการอ่านออกเสียงของตน 
จนท าให้บุคคลรอบข้างกล่าวชื่นชม รวมไปถึงกล้าพูดกับชาวต่างชาติ 
   -   สนใจฝึกทักษะฟังจากการฟังเพลงจีนและเพลงอังกฤษมากขึ้น 
   -  ต้องแบ่งเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนมาทบทวนความรู้ที่ได้เรียน เพ่ือจะได้ติดตามบทเรียนได้
ทัน และเข้าใจเนื้อหาที่สอน สามารถน าไปสู่การใช้จริงในอนาคต 
   -  รักในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
   -  สนใจที่จะหาความหมายและฝึกออกเสียงค าศัพท์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
   - กระตือรือร้นในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนตลอดเวลา 
   -  สามารถสนทนากับเพ่ือนเป็นภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 
   -  ได้พบเจอเพ่ือนใหม่ สังคมใหม่ 
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  2)  คณะท างานเห็นว่าตนสามารถน าความรู้จากการท างานในโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
ดังนี้ 
   ด้านการศึกษา 
   -  น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในห้องเรียน 
   -  สนใจศึกษาต่อด้านภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
   ด้านการประกอบอาชีพ 
   -  สามารถน าไปใช้ในงานที่จะท าในอนาคต 
   -  สามารถเรียนรู้งานได้เร็วเมื่อไปท างานจริง 
 จากคุณค่าส าคัญของโครงการที่มีต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ท าให้วัดเป็นที่พ่ึงทั้งทางโลกและทางจิต
วิญญาณของผู้คน วัดจึงเป็นองค์กรผู้น าที่ส าคัญของชุมชน  หากโครงการเช่นนี้ด าเนินการขึ้นทั่วไปในวัดต่างๆ ก็จะ
อ านวยให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเกิดความเข้มแข็ง 
 กล่าวโดยสรุป สายวิชาศิลปศาสตร์ได้ด าเนินงานบริการวิชาการบรรลุเป้าหมายตามแผน ทั้งแผนในระดับสาย
วิชาและแผนระดับโครงการ และการให้บริการวิชาการนี้ บุคลากรในสายวิชานอกจากจะให้บริการแล้ว ยังร่วมมือกับ
ชุมชนภายนอกในการสร้างและพัฒนากลไกเพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ท าให้ชุมชนพัฒนา
ตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ขณะเดียวกันก็สามารถคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้อีกด้วย 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

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 

9 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 

รำยกำรหลักฐำน 

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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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9-1-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแก่สังคม 
9-1-2 สรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาแก่ชุมชน 
9-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาคผนวก 2 (ตัวบ่งชี้แผนงาน

บริการวิชาการ) 
9-3-1 ค าปรารภขององสรภาณอนัมพจน์ 
9-3-2 บันทึกการสัมภาษณ์เรื่องการรวมกลุ่ม 
9-4-1 บันทึกการสัมภาษณ์นางวรรณา  พ่วงพร้อม 
9-4-2 ภาพเสื้อยืดของโครงการ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80    

3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำบัน   



198                                                                             รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555          

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบัน  

5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1 N/A 4 ข้อ  N/A 4.00  3 ข้อ  4 ข้อ 

 

 

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 

18.1 N/A N/A  N/A N/A  3 ข้อ  4 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

18.1-1-1  
18.1-1-2  
18.1-1-3  

 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80   

3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำบัน  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบัน 

5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2 N/A 4 ข้อ  N/A 4.00  3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2 N/A N/A  N/A N/A  3 ข้อ  4 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

18.2-1-1  
18.2-1-2  
18.2-1-3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดระบบเกี่ยวกับการดูแลงานด้าท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรม ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1) โครงการ/กิจกรรม ส าหรับนิสิต เช่น โครงการบายศรี
สู่ขวัญ โครงการไหว้ครู  และ โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต โดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษาและรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานฯ  2) ส่วนของ
โครงการ/กิจกรรม ส าหรับบุคลากร  เช่น  โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โครงการกีฬา เทา-เงิน สัมพันธ์  และโครงการสืบสานประเพณีเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ เช่น  ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ลอยกระทง วางพวงมาลา แห่เทียนพรรษา เป็นต้น โดยมีการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของ
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คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษาและรองคณบดีฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมเป็นประธาน  นอกจากนี้ บุคลากรและนิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัดโดยวิทยาเขต เช่น โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการแห่
เทียนจ าน าพรรษา วันสถาปนาครบรอบ 33 ปี มก.กพส. โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจ าปี 2555  
โครงการรับขวัญข้าว พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 
2555 และ โครงการเดินวิ่งพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2556  เป็นต้น 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม             4.67 4.00   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 3 4.00 3.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 5 5.00 5.00   

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมเป็นผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบการท านุบ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรในคณะ (6.1-1-1)  และมีคณะกรรมการ
ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ท าหน้าที่วางแผน จัดท าแผน และด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะฯ  รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรมด้านศิลปะแลวัฒนธรรม (6.1-1-2) และในส่วนของโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เก่ียวข้องกับนิสิต มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล (6.1-1-3) โดยมีการ
ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (6.1-1-4) นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ โดยมี
คณบดีเป็นประธาน พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ บัญชีกองทุนพัฒนานิสิต สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของนิสิต  

2. มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำร  จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม
นิสิต 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งบูรณาการกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไปผสมผสาน
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้  

รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 02724012 มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสืบสานมารยาทและ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย (6.1-2-1)   
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รายวิชาหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  01425211 ซึ่งในเนื้อหาจะมีเรื่อง สังคมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้น า
นิสิตไปทัศนศึกษา ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม (6.1-2-2)  

รายวิชาภาษาจีน มีโครงการร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตและบุคลากรของคณะกับมหาวิทยาลัย
คุณหมิง/กวางสี ณ Oxbridge College โดยโครงการดังกล่าวได้น านิสิตที่ก าลังศึกษาในสาขาภาษาจีนเดินทางไป
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและวิชาการระหว่างนิสิต ศวท.กับนิสิตของมหาวิทยาลัยคุณหมิง/กวางสี  

ส าหรับการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมพัฒนานิสิต ได้มีการจัดโครงการ
กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการไหว้ครู  และ โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น (6.1-2-3)     

  
3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของกิจกรรมพัฒนานิสิต และภาพรวมของคณะ ในปฏิทิน ศวท.กพส.ผ่านระบบ AMS 
e-office (6.1-3-1) เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ และบนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ (6.1-3-2) 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ ของการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยมีการประเมินโครงการและสรุปผล
การประเมิน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงานครั้งต่อไป (6.1-4-1) 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการน าผลการประเมินโครงการ และสรุปผลโครงการไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (6.1-5-1)  
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 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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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ไม่พบแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
6.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
6.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
6.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
6.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
6.1-2-1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบสานมารยาทและเอกลักษณ์ไทย 
6.1-2-2 โครงการทัศนศึกษา รายวิชา 01425211 
6.1-2-3 โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการไหว้ครู  และ โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
6.1-3-1 - ปฏิทิน ศวท.กพส. ฉบับที่ 11/55 

- ปฏิทิน ศวท.กพส. ฉบับที่ 1/56 
- ปฏิทิน ศวท.กพส. ฉบับที่ 2/56 
- ปฏิทิน ศวท.กพส. ฉบับที่ 9/56 

6.1-3-2 เว็บไซต์คณะฯ http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/ 
6.1-4-1 สรุปผลประเมินโครงการ 
6.1-5-1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
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ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยมีการจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน โดยถ้าเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร จะขอรับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ และจากเงินกองทุนสวัสดิการ
ถ้าเป็นโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตจะด าเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุน
พัฒนาคณะฯ มีการด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด มีการประเมินผลโครงการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2555 มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม รวม 18 โครงการ (10-1-1) 
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2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 2555 (10-2-1) จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ  
 1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 10 โครงการ และ
มีผลการด าเนินงานเท่ากับ 18 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 
 2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 1 โครงการ ผลการด าเนินงานเท่ากับ 4 โครงการ บรรลุเป้าหมาย  
 3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต มีค่า
เป้าหมายเท่ากับ 2 โครงการ ผลการด าเนินงานเท่ากับ 12 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 
 4) บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน
เท่ากับ ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
 ดังนั้น มีการบรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100 

3. มีกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมอย่ำงต่อเนื่อง 
 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี มีการติดตาม
ผลการด าเนินงาน และมีการสรุปผลโครงการ (10-3-1) 

4. เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนภำยใน/ภำยนอก 
 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม โดยเฉพาะในส่วน
ของสังคมไทยการแสดงความกตัญญู เคารพบูชาครู เคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและพัฒนาคณะฯ รุ่น
น้อง-รุ่นพ่ีมีความรัก เคารพ นับถือซึ่งกันและกัน เป็นประโยชน์ในการหล่อหลอมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร นิสิต และระหว่างชุมชนภายในคณะ วิทยาเขต และ/ชุมชน/สังคมโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและน าสู่การพัฒนาองค์กรและสังคม  
  

5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีนิสิตที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ คือ นางสาวชนิกา ประยูรวงศ์ 

นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรม และเข้ารับโล่รางวัล
จากท่านรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นางสาวศันสนีย์ นาคคง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล (10-5-1) 

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 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          207 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 4.00 4.00 3.00 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 
หมำยเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ไม่พบแผนปฏบิัติการประจ าปีดา้นท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

10-1-1 แบบเก็บด้านศิลปะและวัฒนธรรม 1   
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

10-2-1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนงานประจ าปี 2555 
10-3-1 สรุปผลโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10-5-1 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม  ประจ าปี 2555 

ระดับอุดมศึกษา  จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ โครงการ“ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม” 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

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

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
 บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี โดย

ส านักงานเลขานุการ  จัดโครงการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ประจ าวันส าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ  วัดพระบาทน้ าพุ จ .
ลพบุรี  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือน าอาหารแห้งและเครื่องใช้ประจ าวัน ไปมอบให้ผู้ป่วยโรคเอดส์  นอกจากนี้
ยังสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจ าปี กิจกรรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา  การปลูกต้นไม้และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบคณะฯ ในวันสถาปนา ครบรอบ 
19 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และร่วมกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  เช่น การประดิษฐ์กระทงในกิจกรรมวันลอยกระทง การก่อพระเจดีย์ทราย การจัดขบวนพาเหรดบุปผ
ชาติในกิจกรรมวันสงกรานต์ การปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
วันสถาปนาครบรอบ 32 ปี มก.กพส. โครงการเดินวิ่งพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2556  และกีฬาบุคลากร
ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี 2556 เป็นต้นซึ่งบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมมือ
ร่วมใจในการร่วมสืบสานประเพณี ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  (11-1-1) 

2. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำม
สุนทรีย์ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การ
ปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร การตกแต่งสถานที่ภายใน และภายนอกอาคาร จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร รวม 55 จุด การประกันภัยอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ และ
กระตุ้นให้หน่วยงานอื่นติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพ่ิมความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่  ดูแลการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร เพ่ือให้ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งสถานที่ให้มีความ
สวยงาม และมีสุนทรียภาพอย่างเหมาะสม (11-2-1)   
 

3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการดูแลอาคารสถานที่ และพ้ืนที่โดยรอบ โดยหน่วยอาคารสถานที่ 
รับผิดชอบมีการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ การจัดสวน สนาม ปลูกต้นไม้ และบ ารุงรักษาสวน สนามเพ่ือรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ เพ่ือให้มีพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือก าจัดสารเคมีมีพิษจากการเรียนการสอน โดยมีการติดตั้ง
จุดรับทิ้งขยะพิษ จ านวน 4 จุด บริเวณ อาคาร 1-4 จ านวน 2 จุด อาคาร 5 จ านวน 1 จุด และอาคาร 9 จ านวน 1 
จุด โดยตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นรายปี และมีการก ากับ ดูแลการจ้างเหมาบริษัทเอกชนท าความสะอาดอาคาร 
โดยก าหนด TOR ในการใช้วัสดุสารเคมีท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม (11-3-3) 

4. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วม
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดเตรียมพ้ืนที่ เพ่ือเอ้ือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะฯ โดยมีบริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร 4 ให้สามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ คือ สามารถใช้เป็นพ้ืนที่จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การจัดกิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมนิสิต กิจกรรมงานวันเกษตรก าแพงแสน โดยมีหน่วยงาน
ภายใน/ชมรมของนิสิต ขอใช้พ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ (11-4-1) นอกจากนี้คณะฯมีโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้มากขึ้น โดยใช้เงินกองทุนพัฒนานิสิต จ านวน 13,666,000 บาท 
โดยจัดท าสัญญาจ้างเหมา บริษัท ปภาวัฒน์ จ ากัด เริ่มด าเนินการก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2556  

5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยกองแผนงาน มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและบคุลากร ต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประเด็นข้อ 1-4 ประจ าปีการศึกษา 2555 ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในระดับดี (11-5-1) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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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 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

11-1-1 
ภาพกิจกรรม 

11-2-1 
11-3-1 สัญญาจ้างเหมาท าความสะอาด อาคารและสถานที่ 
11-4-1 ภาพกิจกรรม 
11-5-1 สรุปผลความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2555  
จากกองแผนงาน 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ ดังนี้    

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ให้ความส าคัญกับคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้บริหารทุกระดับของ
คณะ ในการก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของคณะไปในทิศทางที่ถูกต้อง  เพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามแผนกล
ยุทธ์ของคณะ   เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดการความรู้ 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โดยค านึงถึงการเรียนรู้ 
วิธีการป้องกันจากการคาดการปัญหาล่วงหน้า และโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.08 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 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             4.28 3.08   

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 4 4 5 0 5.00 0.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 3 2 3.00 2.00   

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัตติามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.60 3.60 3.40 3.40 3.40 3.40   
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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 : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำร

ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคณะกรรรมการประจ าคณะ และก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นประจ าทุกเดือน คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่
ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด ซึ่งผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับดี (7.1-1-1) 

 

 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ  มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ โดยมีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานมีการถายทอดไปสู่ผู้บริหารและ
บุคลากร  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่ วนร่ วมในการบริหารงาน  ร่ วมจัดท าแผนกลยุทธ และมีการน า 
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน  เช่น ฐานข้อมูลนิสิต หลักสูตร บุคลากร และผู้ส าเร็จ
การศึกษา ฐานข้อมูลด้านการวิจัย เป็นต้น 

     ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนา 2554-2557 และได้รับการเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 23 กรกฎาคม 
25 5 5  ว า ร ะที่  4 . 11 เ รื่ อ ง  ผ ล ก า ร ท บ ท ว นตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง แ ผ นก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ นป ฏิ บั ติ ก า ร  ต่ อ ม า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 คณบดีจึงมอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา และงานนโยบายและแผน ปรับปรุงแผนพัฒนา 2554-2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่
มีอยู่เดิม ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว และให้หน่วยงานภายใน
ของคณะฯ ทุกหน่วยงานตรวจสอบ แก้ไขความถูกต้อง โดยบุคลากรหน่วยงานภายในมีส่วนร่วม ได้เป็นเล่ม 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 วันที่ 27 สิงหาคม 2555 วาระที่ 4.19 
เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  2555-2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยงานนโยบายและแผน ได้จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ   4 ปี 2555 –
2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อเดือน กันยายน 2555 แจกให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับทราบและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ดังรายละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1. และ 2.) 
 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำยรวมทั้งสำมำรถสื่อสำร
แผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน 
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 ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งมีคณบดีเป็น
ประธานกรรมการ และมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เป็นกรรมการ (7.1-3-1)  โดยให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นประจ าทุกเดือน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 2 ครั้ง
ต่อปี  
 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ
แก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกร อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ 
     ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ในรูปของคณะกรรมการต่างๆ และ
มีการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในเรื่องต่างๆผ่านระบบ AMS e-office ให้อ านาจในการตัดสินใจตามล าดับ
ชั้น ตั้งแต่รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้างาน ตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัด
ประชุมบุคลากร  โดยในปีการศึกษา 2555  มีการจัดโครงการสัมมนาบุคลากร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556   ณ 
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“ทศวรรษที่ 3 :  ก้าวต่อไปของ ศวท. ในมุมมองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  (7.1-4-1)  และมีกิจกรรมผู้บริหาร
พบบุคลากร เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค รับฟังข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างวันที่ 4-20 มีนาคม 
2556 โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดวันที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าว (7.1-4-2) 

 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำนเพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
คณะเต็มตำมศักยภำพ 
 ผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ เต็มตามศักยภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
ดังนี้  

1) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แผน (7.1-5-1)  

2) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพ รายการเอกสารหลักฐานที่จะใช้ประกอบการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจน และ

การให้หมายเลขเอกสารที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ (7.1-5-2) 

3) หัวหน้างานนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ (e-

Revenue) (7.1-5-3) 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุน ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในระดับคณะและ

หน่วยงานภายในเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ร่วมงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น (7.1-5-4) 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  10 ด้าน ดังนี้  
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1.1 หลักประสิทธิผล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ (7.1-6.1) 

1.2 หลักประสิทธิภำพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ AMS e-office เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านการรับ-ส่งเอกสารของคณะ ระบบ SMS  
เพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่ส าคัญได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  (7.1-6-2)  การเช่าเครื่องใช้ส านักงานแทนการจัดซื้อ อาทิ  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์ส าเนาดิจิตอล  เครื่องเรียงเอกสาร เป็นต้น เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน มีอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามความต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการการซ่อมบ ารุง นอกจากนี้ยังมี
ระบบของมหาวิทยาลัย คือ ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise resource planning : ERP)  เพ่ือ
พัฒนาการเก็บข้อมูลด้านบัญชีให้มีฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน (7.1-6-3)  และ
ระบบการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ ผ่านระบบการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ (e-Revenue) (7.1-6-
4) 

1.3 หลักกำรตอบสนอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการให้บริการทางด้านการเรียนการสอน
วิชาพ้ืนฐาน และบริการวิชาการ ที่สร้างความเชื่อม่ัน ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ เช่น 

 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  
 โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการ

บริหารธุรกิจ  
 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จ.กรุงเทพมหานคร  
 โครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" จ.สระบุรี 
 โครงการความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จ.กรุงเทพมหานคร 

 (7.1-6-5) 
1.4 หลักภำระรับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  

การปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ ได้แก่  การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 (7.1-6-6) การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (7.1-6-7) 

1.5 หลักควำมโปร่งใส มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยบุคลากรสามารถทราบขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของคณะ 
(7.1-6-8) 

1.6 หลักกำรมีส่วนร่วม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ในรูปของคณะกรรมการต่างๆ และมีการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรใน
เรื่องต่างๆผ่านระบบ AMS e-office  (7.1-6-8)  และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานของคณะ (7.1-6-9)  
รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโอกาส ได้เข้าร่วมเสนอปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เช่น การสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (7.1-6-10) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต การสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต การจัดให้ผู้เกี่ยวข้องรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เป็นต้น  
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1.7 หลักกระจำยอ ำนำจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายใน
คณะเพ่ิมข้ึน จากเดิม 3 สายวิชา เป็น 10 สายวิชา มีการกระจายอ านาจให้กับหัวหน้าสายวิชา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
เทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา แต่ละสายวิชาจะมีหัวหน้าสาขาวิชา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา 
นอกจากนี้ ในส่วนของคณบดี จะมีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆของคณะ 
และมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ (7.1-6-11) 

1.8 หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ เช่น 

1.8.1 การสรรหาบุคลากร ได้ปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการรับสมัคร 
และคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ (7.1-6-12) 

1.8.2 การจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ได้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 
รวมทั้งปฏิบัติการตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด (7.1-6-13) 

1.8.3 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และ
เกณฑ์ที่เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถทราบรายละเอียดใน
การพิจารณาผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (7.1-6-14) 

1.9 หลักควำมเสมอภำค คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติกับผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ อายุ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น  การรับนิสิตใน
รูปแบบต่างๆ การปฏิบัติต่อบุคลากรทุกระดับ การให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามความสามารถ
ของตนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น (7.1-6-15)  

1.10  หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการบรรจุวาระในเรื่องต่างๆ เช่น วาระเพ่ือพิจารณา วาระแจ้งเพ่ือทราบ โดยการ
พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในแต่ละครั้ง การพิจารณาขอความเห็นชอบจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เกินก่ึงหนึ่ง และใช้เสียงข้างมากเป็นหลัก (7.1-6-16) และหากเป็นการด าเนินการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้อง ก็จะ
มีการประชุม ปรึกษาหารือและสรุปความคิดเห็น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

7.  คณะกรรมกำรประจ ำคณะประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาสาสตร์ มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะ โดยการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร ซึ่งมีผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นประธานกรรมการ (7.1-7-1) และมี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคณบดีเป็น
ประธานกรรมการ และมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เป็นกรรมการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (7.1-7-2) ในส่วนของมหาวิทยาลัย จะมีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 
โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี (7.1-7-3) 
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 จากการประเมินผลการบริหารงานดังกล่าวข้างต้น คณะจะมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้บริหาร
รับทราบ และให้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน (7.1-7-4) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน (7.1-7-5) ในส่วนของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณบดีจะ
มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป (7.1-7-6)   

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 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   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 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.1-1-1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-2-1 แผนพัฒนา 2554-2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
7.1-4-1 โครงการสัมมนาบุคลากร 
7.1-4-2 ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร 
7.1-5-1 เอกสารกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แผน 
7.1-5-2 เอกสารกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ 
7.1-5-3 เอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ (e-Revenue) 

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 
7.1-5-4 - โครงการ ต่อยอดการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 2 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการจัดท า และน า Competency ไปใช้
งานอย่างง่ายและได้ผล (Easy & Effective Competency)" 
- สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการจัดท าและน า Competency ไปใช้งาน
อย่างง่ายและได้ผล" 
- โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร 

7.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 
7.1-6-2 ดูโปรแกรม AMS e-Office และโปรแกรม Accellent และอุปกรณ์จากสถานที่จริง 
7.1-6-3 ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise resource planning  ERP)  เพ่ือพัฒนาการ

เก็บข้อมูลด้านบัญชีให้มีฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  
7.1-6-4 ระบบการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ (e-Revenue) 
7.1-6-5 แบบเก็บโครงการบริการวิชาการ 
7.1-6-6 รายงานการประเมินตนเอง 
7.1-6-7 รายงานแผน-ผล 
7.1-6-8 ระบบ AMS e-Office 
7.1-6-9 ผลการประเมินผู้บริหาร 
7.1-6-10 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
7.1-6-11 SAR บทที่ 1 หัวข้อที่ 1.6, 1.7 
7.1-6-12 ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
7.1-6-13 ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
7.1-6-14 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
7.1-6-15 ฐานข้อมูลนิสิต,ฐานข้อมูลบุคลากร  
7.1-6-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  บนเว็บไซต์

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas 
7.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 
7.1-7-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7.1-7-3 ผลการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
7.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่  5/2555 
7.1-7-5 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่  6/2555 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่  8/2555 
บันทึกข้อความส่งแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามรายงานผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร 

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3Areport-2555&catid=10%3Areport&Itemid=14
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 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. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรูและเปำหมำยของกำรจัดกำรควำมรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หน่วยงำนอยำงนอยครอบคลุมพันธกิจดำนกำรผลิตบัณฑิตและดำนกำรวิจัย 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ โดย

ก าหนดประเด็นความรู้ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพมีความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ สามารถเขียนรายงานผลการด าเนินงานและ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานได้ถูกต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ (7.2-1-1) 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุมเปำหมำยที่จะพัฒนำควำมรูและทักษะดำนกำรผลิตบัณฑิตและดำนกำรวิจัย    
อยำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรูที่ก ำหนดในขอ 1 
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    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ คือ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 1, 7, 8 และ 9  
กลุ่มท่ี 2 ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 2, 3 และ 6 กลุ่มท่ี 3 องค์ประกอบที่ 4 และ 5 (7.2-2-1) 

3. มีกำรแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจำกควำมรู ทักษะของผูมีประสบกำรณตรง (tacit knowledge) 
เพื่อคนหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรูที่ก ำหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสบูุคลำกรกลุมเปำหมำยที่ก ำหนด 

   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยแต่ละกลุ่มจะจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบที่รับผิดชอบ ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ รายการเอกสารหลักฐานที่จะใช้ประกอบการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินให้ชัดเจน 
และการให้หมายเลขเอกสารที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ ตามปฏิทินที่ก าหนดของแต่ละกลุ่ม 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 –พฤศจิกายน 2555 หลังจากนั้นจึงรวบรวมและสรุปเป็นความรู้ตามประเด็นความรูที่
ก าหนดในขอ 1 โดยสรุปเป็นรายงานการประชุมของกลุ่ม และเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมรับทราบ ผ่านระบบ AMS        
e-office (7.2-3-1) 
  นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องอ่ืนๆ อีก เช่น เรื่องแผน โดย รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา เรื่อง การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ (e-Revenue) โดย หัวหน้างานนโยบายและแผน 
และของหน่วยงานต่างๆภายในคณะ  เช่น โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา เรื่อง การฝึกงาน
ของนิสิตในหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา และ สายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาใน
ชั้นเรียน เป็นต้น  

 
4. มีกำรรวบรวมควำมรูตำมประเด็นควำมรูที่ก ำหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ แหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอยำงเปนระบบโดยเผยแพรออกมำเปนลำยลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 

   จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินและมีประสบการณ์ในการประเมินหน่วยงานต่างๆ และจัดท า SAR 
ของคณะ เป็นผู้ ให้ความรู้  และมีการน าเสนอตัวอย่าง SAR ของหน่วยงานที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้ น มีการ
รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด โดยสรุปเป็นสาระส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (7.2-4-1) แล้วน ามา
จัดท าเป็นคู่มือเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่ก าหนด  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท า SAR และ หลักฐานเพ่ือ
รับการประเมินคุณภาพ (7.2-4-2)  

5. มีกำรน ำควำมรูที่ไดจำกกำรจัดกำรควำมรูในปกำรศึกษำปจจุบันหรือปกำรศึกษำที่ผำนมำที่เปนลำย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู ทักษะของผูมีประสบกำรณตรง (tacit knowledge) ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใชในกำรปฏิบัติงำนจริง 
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    หลังจากท่ีมีการเผยแพร่คู่มือให้หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปแล้ว ได้มีการ
จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 - มีนาคม 2556 โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ฝึกเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ที่ 1.1, 2.1, 2.6, 2.7, 7.1, 7.2, 7.4 และ 9.1 
แล้วน ามาวิพากษ์ในที่ประชุม (7.2-5-1) และน าข้อสรุปจากการวิพากษ์ไปปรับปรุงการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน (7.2-5-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 0 ข้อ 4.00 5.00 0.00 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

หมำยเหตุ :  ไม่มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 3/2555 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 4/2555 
- รายงานการสัมมนาประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

7.2-2-1 รายชื่อผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
7.2-3-1 เผยแพร่รายงานการประชุมกลุ่ม ผ่านระบบ AMS e-office  

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 
7.2-4-1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสายวิชา ประจ าปี 2556 คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7.2-5-1 (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ที่ 1.1, 2.1, 2.6, 2.7, 7.1, 7.2, 7.4 และ 9.1 

ของหน่วยงาน 
7.2-5-2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท าแผนปฏิบิตราชการ 4 ปี ( 2555 - 2558 ) โดยในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานเชิงรุก โดยมีโครงการที่รองรับกลยุทธ์ดังกล่าว คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือกา ร
บริหารและการตัดสินใจ โดยมีตัวชี้วัด คือจ านวนฐานข้อมูลที่พัฒนา (7.3-1-1) 

2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะโดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัยกำรบริหำรจัดกำรและกำรเงินและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบสารสนเทศครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน สามารถน าไปใช้งานตามพันธกิจของคณะฯ เพ่ือการบริหารงานและการตัดสินใจ โดย
ระบบสารสนเทศดังกล่าวรวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการด้วย เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพ ฐานข้อมูลบุคลากร ระบบการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ (e-Revenue) และระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์การ (Enterprise resource planning : ERP)  เป็นต้น ในส่วนของคณะฯ มีการใช้ระบบ AMS e-
Office ในงานสารบรรณ และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะ จ านวน 1 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร     
(7.3-2-1) อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (7.3-2-2)    

3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
 ปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ แต่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลของ
ส านักงานประกันคุณภาพ 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 

5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย

ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (CHE QA Online) (7.3-5-1) เพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 4 ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 4.00 4.00 3.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 4 ข้อ 4 ข้อ 2 ข้อ 4.00 4.00 2.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี โดยต้องก าหนดรายละเอียด เช่น วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกล
ยุทธ์ของคณะ ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละแบบ งบประมาณท่ีต้องการใช้การประเมิน
ความคุ้มค่า การจัดล าดับความส าคัญ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.3-1-1 แผนปฏิบิตราชการ 4 ปี ( 2555 - 2558 ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เล่มสีชมพู) 
7.3-2-1 ฐานข้อมูลวิจัย https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 

ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html 
ระบบภาระงานอาจารย์ http://ku-work.ku.ac.th/ 
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ 
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php 
ระบบการลงทะเบียน https://webregis.ku.ac.th/ 
ระบบลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ 
ระบบความพึงพอใจนิสิตต่อ มก. 
สารสนเทศนิสิต https://std.regis.ku.ac.th/ 
KU webmail  https://webmail.ku.ac.th/roundcube/ 
Transcript กิจกรรมนิสิต http://nisit.kasetsart.org/ 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html
http://ku-work.ku.ac.th/
http://ku-work.ku.ac.th/
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php
http://webregis.ku.ac.th/
https://sp.regis.ku.ac.th:8443/
https://www.regis.ku.ac.th/AssessKU/
http://regis.ku.ac.th/
https://std.regis.ku.ac.th/
http://webmail.ku.ac.th/
https://webmail.ku.ac.th/roundcube/
http://nisit.kasetsart.org/
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
โปรแกรมระบบสารบรรณ AMS e-Office  
(http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login) 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะ 
(http://www.flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html) 

7.3-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
7.3-5-1 ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ http://www.cheqa3.ku.ac.th/ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login
http://www.flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนเป็นรองประธาน
กรรมการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายกิจการนิสิต และหัวหน้าสายวิชา เป็น
กรรมการ หัวหน้าส านักงานเลขานุการเป็นกรรมการและเลขานุการ  ท าหน้าที่ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายใน
คณะให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4-1-1) และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมีรองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกรรมการ ท าหน้าที่
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และรายงานผลต่อคณบดี (7.4-1-2)  

 2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำนตำมบริบทของ
คณะ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องพืจารณาด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ตาม Shopping Risks ของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอน ด้านบริการวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัย ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(7.4-2-1) 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 

2 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัย ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ ด้านพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  และจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ซึ่งหลังจากการประเมิน
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โอกาสและผลกระทบ พบว่า คณะฯ มีความเสี่ยงสูง 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน  ด้านบริหารงานวิจัย และ 
ด้านการเงิน (7.4-3-1) 

 4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและด ำเนินกำรตำมแผน 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ด้าน

(7.4-4-1) และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ (7.4-4-2) 

 

5. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ
พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา ในการประชุม  ครั้งที่ 8/2555  วันที่ 15 ตุลาคม 2555 (7.4-5-1) และน าส่ง
รายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ปีละ 1 ครั้ง (7.4-5-2) 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการน ามติของคณะกรรมการบริหารคณะในการประชุม ครั้งที่ 
8/2555 มาเป็นแนวทางในการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง (7.4-6-1) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (7.4-6-2) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

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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บ่งชี้ท่ี 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 เป้ำหมำย 2556 
7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

7.4-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 
7.4-3-1 หลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (KU-ERM 6) 
7.4-4-1 แผนการบริหารความเสี่ยง (KU-ERM 8) 
7.4-4-2 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2555  
7.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8/2555  
7.4-5-2 บันทึกข้อความส่งรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ 
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8/2555 
7.4-6-2 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 3.60 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
3.57 3.40 3.40* 

หมำยเหตุ  * เนื่องจาก ปีการศึกษา 2555 ยังไม่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา  
 มหาวิทยาลัย จึงใช้ผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์กำรประเมิน  
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 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 3.57 3.40 3.40 3.57 3.40 3.40 3.60 ไม่บรรลุ 3.60 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 3.57 3.40 3.40 3.57 3.40 3.40 3.60 ไม่บรรลุ 3.60 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

13-1-1 บันทึกข้อความผลประเมินตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร (คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก) 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ ดังนี้ 
 คณะมีนโยบายด้านการเงินและงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของของคณะฯและ
มหาวิทยาลัยให้ครบทุกด้าน  ตามแผนกลยุทธ์ของคณะที่ก าหนดไว้แผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน  
งบประมาณเงินรายได้และแหล่งทุนอื่นๆ ที่คณะได้รับ      

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

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

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน กรรมกำร 
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ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตนเอง 
ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ           4.00 3.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 6 4 4.00 3.00   

 
 
 

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
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมำยเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะ
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
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คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ  

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะ ซึ่งได้มีการประเมินความต้องการของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งแหล่งที่มาของรายได้  ที่ได้รับจากงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้จาการบริหารงานของคณะฯ ซึ่งเงินรายได้ของคณะฯ แยกประเภทรายรับตามที่ก าหนดในระเบียบ
เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545 ได้แก่เงินรายได้จากการศึกษาซึ่งเป็นรายได้หลัก 
เงินรายได้จากการบริหารงาน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนวิจัย และเงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ  โดยแหล่ง
เงินรายรับจากงบแผ่นดินและเงินรายได้ของคณะฯ ได้มีการจัดสรรจ าแนกตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานละ
หน่วยงาน (8.1-1-1, 8.1-1-2) 

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงินหลักเกณฑ์กำรจัดสรรและกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโปร่งใสตรวจสอบได้  

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท าประมาณการรายรับ – รายจ่ายจากเงินรายได้ และค าขอ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ตามนโยบายของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีแหล่งเงินงบประมาณ
รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นหลัก และมีหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2555เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 (8.1-2-1) การจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดิน เฉพาะงบด าเนินการ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ    

  การจัดท าแผนค าของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2555 มีการจัดสรรงบประมาณรายรับตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดย
หน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายตามประมาณการรายรับในสัดส่วนร้อยละ 
85 สะสมร้อยละ 15 โดยทุกหน่วยงานมีการวางแผนการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ค าขอ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (8.1-2-2) มีการแจ้งแผน
งบประมาณให้แต่ละหน่วยงานภายในรับทราบ โดยมีส านักงานเลขานุการ เป็นหน่วยปฏิ บัติ เพ่ือประสานงาน
ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานการบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัยฯ และกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ให้ทันภายในปีงบประมาณ และให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำคณะและ
บุคลำกร  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของคณะฯ ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของคณะฯ และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือให้ครบถ้วนตาม 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (8.1-3-1) และเงินรายได้ประจ าปี (8.1-3-2) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นจึงมีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละ
ภารกิจ และการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร นอกจากนี้กรณีที่มีภารกิจ หรือแผนปฏิบัติการที่ปรับเปลี่ยนใน
ระหว่างปีตามนโยบายของหน่วยงานภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินรายได้เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนตามภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากรได้ตลอดปี  
 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอย่ำงน้อยปีละ 2

ครั้ง 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยงานคลังและพัสดุ มีการจัดเก็บทางการเงินของคณะฯ โดยใช้
ระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้แก่ ระบบใบเสร็จรับเงิน ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบ BG 
ระบบ GFMIS ระบบ GL และมีการจัดท ารายงานสถานภาพทางการเงินเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เป็นรายเดือน (8.1-4-1) มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายปีให้วิทยาเขตก าแพงแสน และมหาวิทยาลัย 
ทราบตามก าหนดเวลา ประกอบด้วย รายรับ รายจ่าย และงบดุล ในส่วนของโครงการภาคพิเศษ มีการรายงานงบ
การเงิน ประจ าทุกปี ตามก าหนดโดยผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบภายนอก  

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำม
ม่ันคงของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการรายงานสถานะทางการเงินของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เป็นประจ าทุกเดือน แต่ยังไม่มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินที่ชัดเจน (8.1-5-1)      

6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1640/2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน ส านัก  (8.1-6-1) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยคณะ
กรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ซึ่งได้มี
การตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี แต่ในรอบปีงบประมาณ 2555 มีการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุ จากระบบบัญชี 3 มิติ เป็นระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติ(Enterprise Resources 
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Planning: ERP) เข้ามาใช้งานด้านบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัย จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบภายในได้
ในปีนี้  

7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ   
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน
และแจ้งให้คณะฯ ตัดสินใจเลือกใช้ระบบเงินทดรองจ่าย หรือเงินส ารองจ่ายร้อยละ 10 ส านักงานเลขานุการ ใช้
รายงานสถานภาพทางการเงิน ประเมินสภาพคล่องของเงินทดรองจ่าย และเสนอผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจเลือกใช้
ระบบเงินส ารองจ่ายร้อยละ 10 แทน ระบบเงินทดรองจ่ายเดิม เพ่ือให้มีสภาพคล่องในการบริการจัดการทางการเงิน 
จากข้อมูลรายงานสถานภาพทางการเงิน ซึ่งรายงานเป็นประจ าเดือน ยังไม่มีการน าข้อมูลทางการเงินวิเคราะห์ หรือ
น าข้อมูลทางการเงินเพ่ือไปใช้ในการวางแผนในการตัดสินใจในกรณีอ่ืน เนื่องจากข้อมูลที่รายงานเป็นการรายงาน
ย้อนหลัง ทั้งนี้ในปีงบประมาณต่อไป มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการลงบัญชีโดยจะน าระบบ ERP มาใช้
เพ่ือพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ ดังนั้นฐานข้อมูลระบบ ERP ดังกล่าว ถ้าประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารระดับสูง 
จะสามารถใช้ในการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น   
 

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 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   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 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 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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หมำยเหตุ :  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน ในปีงบประมาณ 2555 

 

 

 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
8.1-1-2 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ เอกสารงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 
8.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 
8.1-2-3 เอกสารเงินรายได้ประจ าปี 2555 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
8.1-3-1 ค าของบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2555 
8.1-3-2 ค าของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2555 
8.1-4-1 รายงานการเงินประจ าเดือน  http://www.flas.ku.ac.th/newflas1/ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
8.1-5-1 รายงานสถานะทางการเงินของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

8.1-6-1 
ค าสั่ง มก.ที่ 1640/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน 
ส านัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.flas.ku.ac.th/newflas1/
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้  

คณะศิ ลปศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์  มี ร ะบบและกล ไกการประกั นคุณภาพตามระบบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ โดยเริ่มจาการวางแผน 
ด าเนินงานตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธานท าหน้าที่บริหารงานประกันคุณภาพของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.23 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

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

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ             4.23 4.05   
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9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 8 7 4.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 3.80 4.20 4.46 4.11 4.46 4.11   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  8 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกัน
คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนำกำรของคณะตั้งแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (9.1-1-1) ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็น
ประธาน ท าหน้าที่บริหารงานประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดท าเป็นแผนการปฏิบัติงานประกันคุณ ภาพ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (9.1-1-2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และในระดับหน่วยงานจะมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานเพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงานด้วย 

ตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ ทุกหน่วยงานภายในคณะต้องรับการประเมินคุณภาพเป็น
ประจ าทุกปี ตามรูปแบบและวิธีการที่คณะก าหนด ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้
มีการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะ วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556 มีหน่วยงานทีร่ับการประเมิน จ านวน 12 
หน่วยงาน จ าแนกเป็นหน่วยงานสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชาซึ่งมีภารกิจหลักในจัดการเรียนการสอนจ านวน 10 
หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 2 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในจัดการเรียนการการสอนจะ
รับการประเมินตามรูปแบบ 9 องค์ประกอบ และหน่วยงานสนับสนุนจะรับการประเมินตามรูปแบบ 6 องค์ประกอบ 
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ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะพิจารณา
คัดเลือกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เห็นว่าเหมาะสมกับการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานมาใช้ในการประเมิน ทั้งนี้
จะคัดเลือกตัวบ่งชี้จากการประเมินคุณภาพภายนอก (ตัวบ่งชี้ สมศ.) บางตัว มาใช้ในการประเมินด้วย เพ่ือให้ได้
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมของคณะ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาต รฐานแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตลอดจนแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามหลักสูตร
ของ สกอ. เป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบ องค์ประกอบ ที่ 1, 7, 8 และ 
9  กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบ องค์ประกอบ ที่ 2, 3 และ 6  กลุ่มที่ 3 รับผิดชอบ องค์ประกอบ ที่ 4,  และ 5  ท าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงจัดท าเป็นคู่มือเพ่ือให้
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยแยกเป็น 2 เล่ม คือ       1) คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในส าหรับสายวิชา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (9.1-1-3)   2) คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(9.1-1-4)  

 ในการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะได้แต่งตั้งคณะกรรม การ
ประเมินคุณภาพซึ่งเป็นบุคลากรของคณะที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพของ สกอ .ทุกคน โดยแบ่ง
คณะกรรมการออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบ ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพใน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้เดียวกันทุกหน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย (กลุ่มย่อยที่ 1 ประเมินองค์ประกอบที่ 1,7,8 
และ 9 กลุ่มย่อยที่ 2 ประเมินองค์ประกอบที่ 2 และ 6  กลุ่มย่อยที่ 3 ประเมินองค์ประกอบที่ 4 และ5) กลุ่มที่ 2 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพหน่วยงาน ท าหน้าที่รวบรวมผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการกลุ่มที่ 1 ทั้ง 3 
กลุ่มย่อยมาจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยคณะกรรมกำร
ระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของคณะ 
      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใหความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นผู้ก ากับดูแล และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพท าหน้าที่
บริหารงานประกันคุณภาพในภาพรวมของคณะ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ซึ่งก าหนดไว้ชัดเจนในค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี (9.1-2-1)  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ เพ่ือมุ่งพัฒนาผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
(9.1-2-2) ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณเงินรายได้ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนั้น
ตอบสนองกลยุทธ์ใดของคณะและตัวบ่งชี้ใดของการประเมินคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ (9.1-2-3) 
     นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมด้านประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยและวิทยา
เขตจัด เช่น โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
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ภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2555 โครงการประชุมปรึกษาหารือวางแผนจัดท ารายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 และในส่วนของคณะโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 
2555 เพ่ือระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานประกันคุณภาพ และ
แนวทางแก้ไข (9.1-2-4) ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องตามมา คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เพ่ือท าความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน วิธีการเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  (9.1-2-5) และ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร เรื่อง “ท าอย่างไรให้ประกันคุณภาพเป็นวิถีแห่งการท างาน”
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 (9.1-2-6) 

3.  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
               คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม จ านวน 1 ตัว คือ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 จ านวน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมิน คะแนน 1, 2, 3, 4 
และ 5 ตามจ านวนโครงการ/กิจกรรม  1, 2, 3, 4 และ 5  ตามล าดับ 
 

4.  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) กำรควบคุม
ติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และจัดส่งส ำนักประกันคุณภำพตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ 

 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการควบคุมมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครบถ้วน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นฝ่ายขับเคลื่อนให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไก ประกอบด้วย 
 

1) มีการควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ โดยให้หน่วยงานจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนของคณะ ติดตามให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
และรวบรวมผลการด าเนินงานจัดท าเป็น SAR เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ  ประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นประจ า
ทุกปี โดยในปีการศึกษา 2555 มีการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะ เมื่อวันที่ 7-10  พฤษภาคม 2556 (9.1-
4-1) คณะจะรวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วย งาน จัดท าเป็น SAR ของคณะ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพจาก
มหาวิทยาลัยประมาณเดือนมิถุนายนเป็นประจ าทุกปี และในปีการศึกษา 2555 คณะรับการประเมินวันที่ 26-28 
มิถุนายน 2556   
 
 

   2) มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online โดยคณะมีการจัดท า SAR เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 (9.1-4-2) และส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2555 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2555   (9.1-4-3) และในปีที่ผ่านมา คณะได้จัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนด (9.1-4-4) 
 

 3) มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยหลังจากท่ีคณะได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพ จะน าข้อมูลแจ้งต่อ
ที่ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ และมอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามแบบฟอร์ม สปค.01 โดยฝ่ายประกันคุณภาพจะท าหน้าที่รวบรวมและจัดท าเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงของ
คณะเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ (9.1-4-5) และจัดส่งส านักประกันคุณภาพต่อไป (9.1-4-6) 
และมีการติดตามให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคม และ เมษายน 2556 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับ ปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง และมีการติด ตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง เพ่ือรวบรวมและรายงานผลตามแบบ สปค. 02 แต่ยังไม่สามารถด าเนินการให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ได้ โดยมีจ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด 
12 ตัว มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายจ านวน 9 ตัว คิดเป็นร้อยละ 81.82 และมีตัวบ่งชี้ที่มีพัฒนาการ จ านวน 8 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 72.73 (9.1-5-1) 

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9องค์ประกอบ
คุณภำพ 

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลนิสิต ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลงานบริการวิชาการแก่สังคม ข้อมูลการเงิน และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพ ครบทุกองค์ประกอบ (9.1-6-1) และในส่วนของคณะเองได้มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของตนเองในส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลกลางที่ชัดเจน เช่น ศิษย์เก่า บุคลากรจ าแนกตามหน่วยงานภายใน เป็นต้น 
(9.1-6-2) แต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ต้องมีการพัฒนาให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   โดยมีรายละเอียดตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ 

     องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ ใช้ข้อมูลจากเอกสารของคณะและ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 เป็นต้น 

     องค์ประกอบที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิตใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบสารสนเทศ
นิสิต (https://sp-regis.ku.ac.th/index.php) ข้อมูลด้านหลักสูตรและรายวิชาจากกองบริการการศึกษา 
(http://eduserv.ku.ac.th/index.php) เป็นต้น 

https://sp-regis.ku.ac.th/index.php)%20ข้อมูล
http://eduserv.ku.ac.th/index.php
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      องค์ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนานิสิต มีฐานข้อมูลนิสิตของคณะ (http://oos.flas.kps.ku.ac.th/flas-
edu/) ซึ่งจะด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556  

     องค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (http://flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html) ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/) เป็นต้น 

     องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการของส านักบริการวิชาการ 
(http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php) เป็นต้น  

     องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพโครงการ/
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของกิจกรรมพัฒนานิสิต และภาพรวมของคณะ ในปฏิทิน 
ศวท.กพส.ผ่านระบบ AMS e-office เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ และบนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/ 

     องค์ประกอบที่ 7 ด้านการบริหารจัดการ ใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานตรวจสอบภายใน (http://ia.psd.ku.ac.th/RSK/rsk_v2/rpt_pdf/ERM1.pdf)  ระบบบริหารทรัพยากร
องค์การ (ERP) ของมหาวิทยาลัย ระบบ AMS e-office และระบบฐานข้อมูลบุคลากรของคณะ เป็นต้น 

      องค์ประกอบที่ 8 ด้านการเงินและงบประมาณ ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบบัญชี
สามมิติ และระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) เป็นต้น   

      องค์ประกอบที่ 9 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้คู่มือตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ส าหรับคณะวิชา ประจ าปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  (http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html)  เ ว็ บ ไซต์กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php)   

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยเฉพำะนิสิตผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของคณะ 

     ในการประเมินคุณภาพคณะ จะมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ และนอกมหาวิทยาลัย เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และมีการสัมภาษณ์บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือเสนอความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และในการจัดการเรียนการ
สอน มีการให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้อาจารย์น าข้อมูล
มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่เรียน อาจารย์
ผู้สอน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร (9.1-7-1) นอกจากนี้หน่วยงานที่ให้บริการ 

http://oos.flas.kps.ku.ac.th/flas-edu/
http://oos.flas.kps.ku.ac.th/flas-edu/
http://flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php
http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/
http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php
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เช่น งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้มีการ
สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอีกด้วย (9.1-7-2) 

 

 

 

8.  มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
  

      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (9.1-8-1) และวิทยาเขตก าแพงแสน (9.1-8-2) ระหว่าง
คณะภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-8-3) ดังนี้ 
 

1) ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มี

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน ได้แก่ ศรีปทุม เกริก ราชภัฏพระนคร ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอการค้าไทย เซนต์จอห์น และเกษมบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554  มีการ

จัดกิจกรรมร่วมกัน คือ โครงการเสวนา เรื่อง ความส าเร็จของการบูรณาการพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-4) 
 

 2) ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน คือ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (9.1-8-5) 

 3) ระหว่างคณะภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 และได้มีบันทึกความร่วมมือฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมด้วย และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกันคุณภาพ 55” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ที่คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (9.1-8-6) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่คณะพัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการ
ประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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1) โครงการสัมมนาประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2555 เพ่ือระดมสมองแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานประกันคุณภาพ และแนวทางแก้ไข 

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้ ตลอดจนแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ และ
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามหลักสูตรของ สกอ. เป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม
ที่ 1 รับผิดชอบ องค์ประกอบ ที่ 1, 7, 8 และ 9  กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบ องค์ประกอบ ที่ 2, 3 และ 6  กลุ่มที่ 3 
รับผิดชอบ องค์ประกอบ ที่ 4,  และ 5  ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 
เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงจัดท าเป็นคู่มือเพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

3) การประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพซึ่งเป็นบุคลากรของคณะที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพของ สกอ .ทุกคน โดยแบ่ง
คณะกรรมการออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบ ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพใน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้เดียวกันทุกหน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย (กลุ่มย่อยที่ 1 ประเมินองค์ประกอบที่ 1,7,8 
และ 9 กลุ่มย่อยที่ 2 ประเมินองค์ประกอบที่ 2 และ 6  กลุ่มย่อยที่ 3 ประเมินองค์ประกอบที่ 4 และ 5) กลุ่มที่ 2 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพหน่วยงาน ท าหน้าที่รวบรวมผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการกลุ่มที่ 1 ทั้ง 3 
กลุ่มย่อยมาจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความเสมอ
ภาคกับทุกหน่วยงาน 

4) ด าเนินการให้ผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใด เขียนรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลในผลการด าเนินงานของตนเองและเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ  ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการ
จัดท าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2555 
(9.1-9-1) เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 7 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 4.00 4.00 4.00 8 ข้อ บรรลุ 8 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 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 4.00 4.00 8 ข้อ ไมบ่รรลุ 8 ข้อ 
หมำยเหตุ :  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 9 แนวปฏิบัติที่น าเสนอ ไม่น าไปสู่ความเป็นเลิศ หรือประสบความส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
9.1-1-2 แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
9.1-1-3 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสายวิชาคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
9.1-1-4 

 
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

9.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี 
9.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 

10/2555 
9.1-2-3 แบบฟอร์มโครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได้ 
9.1-2-4 สรุปผลโครงการสัมมนาประกันคุณภาพ 
9.1-2-5 สรุปสาระส าคัญ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ประจ าปี 2556 

 

9.1-2-6 
สรุปผลโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร เรื่อง “ท าอย่างไรให้ประกัน
คุณภาพเป็นวิถีแห่งการท างาน” 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.1-4-1 SAR หน่วยงานภายใน และ SAR คณะ 
9.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2555 
9.1-4-3 บันทึกข้อความส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 
9.1-4-4 บันทึกข้อความส่งรายงานการประเมินคุณภาพให้ส านักประกันคุณภาพ  
9.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2555 
9.1-4-6 บันทึกข้อความส่งแผนพัฒนาปรับปรุง จากการประเมินรอบที่ผ่านมา 
9.1-5-1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
9.1-6-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.1-6-2 เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
9.1-7-1 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
9.1-7-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่าง ๆ  
9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย 
9.1-8-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตก าแพงแสน 
9.1-8-3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายระหว่างคณะ 
9.1-8-4 โครงการเสวนา เรื่อง ความส าเร็จของการบูรณาการพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
9.1-8-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ 
9.1-8-6 ก าหนดการรู้ทันงานประกันคุณภาพ 55 
9.1-9-1 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ/คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 
9.1-9-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 12/2555 

 
 

ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 3.80 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
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2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ต้นสังกัด 
3.69 4.39 4.11 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 3.69 4.39 4.46 3.69 4.39 4.46 3.80 บรรลุ 4.20 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 3.69 4.39 4.11 3.69 4.39 4.11 3.80 บรรลุ 4.20 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

15-1-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์และวอทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนิสิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 80 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

โครงการที่พัฒนาให้นิสิตมีส านึกดี 12 
โครงการที่พัฒนาให้นิสิตมีความมุ่งม่ัน 2 
โครงการที่พัฒนาให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ 8 
โครงการที่พัฒนาให้นิสิตมีความสามัคคี 6 

รวม 28 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมิน 

ตำมเกณฑ์ 
เป้ำหมำย 2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2556 

9.2 ร้อยละ 100 5 คะแนน ร้อยละ 80 บรรลุ ร้อยละ 80 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมิน 

ตำมเกณฑ์ 
เป้ำหมำย 2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2556 

9.2 ร้อยละ 100 5 คะแนน ร้อยละ 80 บรรลุ ร้อยละ 80 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.2-1 รายงานแผน - ผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 10 – 29  ร้อยละ 30 – 49  ร้อยละ 50 – 69  ร้อยละ 70 – 89  ร้อยละ 90 – 100  
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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 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พบว่า  มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 
24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.90 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตำรำงท่ี 3.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 
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องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ด าเนินการ   

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

2. การผลิต
บัณฑิต  

3.39 3.39 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 3.57 3.86 5.00 3.57 3.86 4.27 4.27 3.57 4.04 4.27 4.27 3.57 4.04 

3. กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต  

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

4. การวิจยั  2.36 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.76 1.76 - 1.67 1.67 4.12 4.12 1.76 2.94 4.12 4.12 1.67 2.89 

5. การ
บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม  

- - 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 

6. การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.67 4.00 4.00 4.00 4.00 

7. การ
บริหารและ
จัดการ  

- - 4.50 4.50 4.50 3.00 3.00 3.00 - 3.40 3.40 - 3.40 3.40 4.50 4.50 3.40 4.28 3.00 3.00 3.40 3.08 

8. การเงิน
และ
งบประมาณ 

- - 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 3.00 3.00 - 3.00 

9. ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.46 4.46 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.46 4.23 4.00 4.00 4.00 4.00 

เฉลี่ย
ภำพรวม 

3.13 3.13 4.74 4.72 4.74 4.32 4.28 4.32 5.00 3.57 3.67 5.00 3.45 3.56 4.48 4.46 3.57 4.08 4.15 4.11 3.45 3.90 

ระดับ
คุณภำพ 

พอใช ้ พอใช ้ ดีมำก 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี ดี ดี 

ดี
มำก 

ดี ดี 
ดี

มำก 
พอใช ้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ้ ดี 

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ดังนี้ 
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1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. 
เท่ากับ 4.27 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 3.57 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 
4.04 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 
4.12 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 1.67 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 2.89 

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 5.00 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ภาพรวม เท่ากับ 5.00 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.00 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 4.00 ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.00 

 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.90 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  

ตำรำงท่ี 3.2   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 

มำตรฐำน 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 

 
ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 3.76 4.07 5.00 3.76 4.07 5.00 5.00 3.76 4.07 5.00 5.00 3.76 4.07 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการ
บริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

3.13 0.00 4.71 4.69 4.71 4.53 4.50 4.53 - 4.26 4.26 - 4.07 4.07 4.41 4.38 4.26 4.37 4.26 4.23 4.07 4.22 

มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรร
มาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 4.43 4.43 4.43 4.14 4.14 4.14 - 3.40 3.40 - 3.40 3.40 4.43 4.43 3.40 4.30 4.14 4.14 3.40 4.05 
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มำตรฐำน 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 

 
ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

3.13 0.00 4.90 4.89 4.90 4.80 4.78 4.80 - 4.41 3.67 - 4.18 4.18 4.39 4.35 4.41 4.00 4.32 4.27 4.18 4.28 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู้
และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 - 1.76 1.76 - 1.67 1.67 5.00 5.00 1.76 3.06 2.50 2.50 1.67 2.00 

เฉลี่ยภำพรวม 3.13 3.13 4.74 4.72 4.74 4.32 4.28 4.32 5.00 3.57 3.67 4.00 3.45 3.56 4.48 4.46 3.57 4.08 4.15 4.11 3.45 3.90 

ระดับคุณภำพ พอใช้ พอใช้ 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี ดี ดี 

ดี
มำก 

ด ี ดี ด ี พอใช้ ด ี ดี ด ี ด ี ด ี ดี ดี พอใช้ ดี 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00 ผล

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 3.76 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.07 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. 

เท่ากับ 4.26 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 4.07 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 

4.22 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่าผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 2.50 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 1.67 ผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 2.00 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้าน
การเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.08 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.90 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตำรำงท่ี 3.3   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 

มุมมองดำ้น
กำรบริหำร

จัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.55 3.76 5.00 4.26 4.38 5.00 5.00 4.26 4.71 5.00 5.00 4.26 4.71 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.56 4.56 4.56 4.33 4.33 4.33 - 4.21 4.21 - 3.88 3.88 4.60 4.60 4.21 4.49 4.40 4.40 3.88 4.25 

3. ด้านการเงิน 2.36 2.36 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 3.18 3.18 - 3.18 2.68 2.68 - 2.68 

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.58 2.58 5.00 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 - 2.07 2.07 - 2.00 2.00 3.79 3.79 2.07 2.93 2.54 2.54 2.00 2.27 

เฉลี่ยภำพรวม 3.13 3.13 4.74 4.72 4.74 4.32 4.28 4.32 5.00 3.57 3.67 5.00 3.45 3.56 4.48 4.46 3.57 4.08 4.15 4.11 3.45 3.90 

ระดับคุณภำพ ดี พอใช ้ ดีมำก 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี ดี ดี 

ดี
มำก 

ดี ดี 
ดี

มำก 
พอใช ้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ้ ดี 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่
ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 4.26 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.71 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.40 ผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 3.88 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.25 

3. ด้านการเงิน พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 2.68  

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. 

เท่ากับ 2.54 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 2.00 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 

2.27 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเอง ใน
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ภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.90 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

ตำรำงท่ี 3.4   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 

มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มำตรฐำนด้ำน
ศักยภำพและ
ควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

3.39 3.39 4.50 4.50 4.50 3.80 3.80 3.80 - 3.62 3.62 - 3.50 3.50 4.24 4.24 3.62 4.13 3.70 3.70 3.50 3.67 

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

   2) ด้านวิชาการ 2.58 2.58 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 - 2.99 2.99 - 2.99 2.99 3.83 3.83 2.99 3.69 3.83 3.83 2.99 3.69 

   3) ด้านการเงิน - - 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 3.00 3.00 - 3.00 

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 4.50 4.50 4.50 3.50 3.50 3.50 - 3.93 3.93 - 0.00 0.00 4.50 4.50 3.93 4.36 3.50 3.50 3.75 3.56 

2. มำตรฐำนด้ำน
กำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

2.36 2.36 5.00 5.00 5.00 4.89 4.88 4.89 5.00 3.56 3.69 5.00 3.43 3.57 4.76 4.74 3.56 4.19 4.67 4.64 3.43 4.08 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.82 3.26 5.00 3.76 4.07 5.00 5.00 3.76 4.54 5.00 5.00 3.76 4.54 

   2) ด้านการวิจยั 2.36 2.36 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.76 1.76 - 1.67 1.67 4.12 4.12 1.76 2.94 4.12 4.12 1.67 2.89 

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 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 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.67 4.00 4.00 4.00 4.00 

เฉลี่ยภำพรวม 3.13 3.13 4.74 4.72 4.74 4.32 4.28 4.32 5.00 3.57 3.67 5.00 3.45 3.56 4.48 4.46 3.57 4.08 4.15 4.11 3.45 3.90 

ระดับคุณภำพ พอใช ้ พอใช ้ ดีมำก 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี ดี ดี 

ดี
มำก 

ดี ดี 
ดี

มำก 
พอใช ้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ้ ดี 

  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00  
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- ด้านวิชาการ พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 3.83 ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 2.99 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 3.69 

- ด้านการเงิน พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 3.00  

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 3.50 ผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 3.75 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 3.56 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00 ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 3.76 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.54 

- ด้านการวิจัย พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.12 ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 1.67 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 2.89 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. 
เท่ากับ 5.00 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 5.00 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 
5.00 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. 
เท่ากับ 4.00 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. เท่ากับ 4.00 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 
4.00 
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3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 
  มีการจัดโครงการแลกปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแผน ท าให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนมากข้ึน 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

- 

  ข้อเสนอแนะ 
  ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ควรจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะผลักดันให้ผลการ
ด าเนินงานในภาระกิจที่ตนเองรับผิดชอบสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ได้มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 
 มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชา ท าให้มีจ านวนนิสิตสนใจมาเรียนจ านวนมาก 
 

  จุดที่ควรพัฒนำ 
1. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ท าให้ไม่มีเวลาท าผลงานที่จะเสนอขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2. จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมีน้อย จึงท าให้ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนน้อย เนื่องจากไม่ได้มีข้อก าหนดให้นิสิตที่ท าศึกษาค้นคว้าอิสระแทน

วิทยานิพนธ์ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  ยังมีความเข้าใจ แนว

ทางการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้การประเมิน

คุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ไม่ถูกต้องตรงกัน จึงท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบและกลไกที่เอ้ือให้อาจารย์ที่ประสงค์จะขอต าแหน่งทางวิชาการได้มีโอกาสมากขึ้น เช่น 

ลดภาระงานสอนให้น้อยลง เป็นต้น 
2. ควรเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เลือกท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเช่นเดียวกับนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 
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3. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต กับผู้เกี่ยวข้องทุก
ระดับ และก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้ทุกหลักสูตร/รายวิชามีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

จุดแข็ง 
1. ระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมทุกด้าน และมีการน าผลประเมิน

คุณภาพการให้บริการมาพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของนิสิต 
2. มีการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต และส่งเสริมให้นิสิตสร้างเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยอื่น  โดยมีกิจกรรมร่วมกัน  
3. มีระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น  มีโครงการนิสิตพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา ที่จัดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  และโครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร ที่จัดปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ควรมีการผลักดันให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาความรู้/กิจกรรมแก่ศิษย์เก่า  ควรประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมมากขึ้น และควรจัดใน
วันที่ศิษย์เก่ามาร่วมงานจ านวนมาก  เช่น  ในงานคืนสู่เหย้าควรจัดช่วงเวลาให้มีการอบรมให้ค วามรู้ในหัวข้อที่
น่าสนใจแก่ศิษย์เก่าด้วย  
 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบก ากับดูแลงานด้านการวิจัยที่ชัดเจน  
2. มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการวิจัยแก่บุคลากรและนิสิตเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
3. อาจารย์กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนมาก 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการวิจัย ควรพัฒนาระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม

การวิจัยในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ สามารถผลักดันให้
มีผลการด าเนินงานด้านการวิจัยสูงขึ้นได้ 

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น มีแนวปฏิบัติ           
มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบก ากับดูแลงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่มีระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการด าเนินงานบริการวิชาการในภาพรวมของคณะเท่าที่ควร ผลงาน

ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นโครงการ/กิจกรรมของสายวิชา 
2. โครงการที่มีผลกระทบต่อสังคมที่ชัดเจนยังมีน้อย 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรด าเนินการให้ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันว่า การจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต้องมี

การบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย และต้องมีโครงการที่มีผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน รวมทั้งมี
ระบบและกลไกท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด านินงานร่วมกัน เพ่ือจะได้ผลการด าเนินงานที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ชัดเจนและไม่เพ่ิมภาระแก่สายวิชา  

2. ควรมีกลุ่มที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่มีประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
 
องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 
 มีโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในส่วนของนิสิตและบุคลากร ทั้งที่
สายวิชา/คณะจัดเองและร่วมกับวิทยาเขต   
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 จุดที่ควรพัฒนำ 
 -  
  ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนที่ชัดเจนให้มากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 
  - 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของคณะ ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนใหญ่
ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. โครงสร้างองค์กรยังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉาะในส่วนที่ไม่มีใน
ระบบของมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการประชุมบุคลากร อภิปราย แสดงความคิดเห็น ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกัน  

 

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีแหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และแหล่งเงินที่ได้รับ
สนับสนุนจากโครงการภาคพิเศษ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

2. มีการแสวงหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน โดยจัดท าโครงการเงินกู้จาก สอ.มก. เพ่ือพัฒนากายภาพ 
เช่น การปรับปรุงอาคาร การก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และมีศักยภาพในการช าระหนี้คืนภายใน 15 
ปี   

          จุดที่ควรพัฒนำ  

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ยังไม่มีการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการ  SWOT Analysis 

2. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมือง สังคม และอ่ืน ๆ มีผลต่อรายรับของหน่วยงาน การจัดสรร
งบประมาณประจ าปี เช่น การปรับค่าจ้างพนักงาน แนวโน้มการเกิดของประชากรลดลง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558  
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3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน ยังด าเนินการไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน      

          ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ทางการเงิน ที่มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจ ากัด ตามใช้วิธีการ  SWOT Analysis โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในระดับคณะฯ และหน่วยงานย่อย ควบคู่กับ
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดท าแผนด าเนินงานเป็นรายปีให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ  

2. ควรพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคล ด้านอัตราบุคลากร การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชุมอาเซียน เพ่ือมิให้มีผลต่อการเงิน
งบประมาณ 

3. ควรวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้าน
บริหารทั่วไป  

4. ควรจัดกลุ่มหน่วยงานภายในที่เป็นระบบชัดเจน เช่น หน่วยที่พ่ึงพาตนเองได้ดี-ดีมาก หน่วยที่พ่ึงพา
ตนเองได้พอใช้ และหน่วยที่ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และจัดกลุ่มหน่วยที่มีลักษณะเป็นศูนย์ต้นทุน และหน่วยที่เป็น
ศูนย์ก าไร เพ่ือสามารถบริหารงบประมาณ     

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

     มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ผู้บริหารและบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ ไม่เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม และไม่ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
 

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารสูงสุดควรมีมาตรการทีท าให้ผู้บริหารและบุคลากรเห็นความส าคัญและมีความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นงานประจ าในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง 

2. ควรมีการก ากับดูแลให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ น าผลการประเมินคุณภาพมา

ปรับปรุงการท างาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
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3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และ
หน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
สายวิชา
วิทยาศาสตร ์

- - 1. ควรมีการด าเนินงานตามแผนให้ครบ
ทุกพันธกิจ 
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี  

สายวิชา
คณิตศาสตร ์

- - 1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าที่มตีัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายให้ชัดเจน สอดคล้องกับพันธ
กิจท่ีก าหนดไว ้
2. ควรมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้ครบทุกพันธกิจ 
3. ควรมีการประเมินผลการด าเนนิตาม
ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ เพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนิน 
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี

สายวิชาศิลปศาสตร ์ - - 1. ควรมีการด าเนินงานตามแผนให้ครบ

ทุกพันธกิจ 

2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี  

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคม ี

- - 1. ควรมีการด าเนินงานตามแผนให้ครบ
ทุกพันธกิจ 
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟิสิกส ์

- หน่วยงานยังไม่มีความเข้าใจใน
เรื่องของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

1. ผู้บริหารและบคุลากรของหน่วยงาน
ควรท าความเข้าใจ และด าเนินการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีที่มตีัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา 

- - 1. ควรมีการด าเนินงานตามแผนให้ครบ
ทุกพันธกิจ 
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร ์

- - ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร ์

มีกระบวนการพัฒนาแผนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีครบถ้วน 
 

- - 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร ์

- - ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา 

- - 1. ควรมีการด าเนินงานตามแผนให้ครบ
ทุกพันธกิจ 
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

ส านักงาน
เลขานุการ 

- - ควรมีการด าเนินงานให้ครบตามพนัธกิจ
ที่ก าหนดไว้ในแผน 

ศูนย์ส่งเสริมการ
วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- - 1. ควรเขียนรายงานผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งช้ีให้
ชัดเจนว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ 
อย่างไร 
2. ควรมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้ครบทุกพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑิต 
สายวิชา
วิทยาศาสตร ์
 
 
 

1.  มี อาจารย์ที่ คุณวุฒิระดับ
ป ริ ญ ญ า เ อ ก สู ง ก ว่ า เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 
2. มีหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา
ที่เน้นการวิจัยสูงกว่าเกณฑ์

1. บางหลักสูตรยังไมม่ีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา 
2. ไม่มีการน าผลการส ารวจความ
พึงพอใจนายจ้างมาปรับปรุงการ

1. ควรก ากับดูและให้ทุกหลักสูตร 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ตั ว บ่ ง ช้ี ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในภาคผนวก และ
แสดงหลักฐานตาม แนวทางหลักฐานใน
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
สายวิชา
วิทยาศาสตร ์

มาตรฐาน เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. การจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.3 หรือ 
มค อ . 4  แ ล ะ ร าย ง าน ผ ลก า ร
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 หรือ มคอ.6 ยังมีไม่ครบทุก
รายวิชา โดยจ านวนรายวิชาตาม
หลักฐานไม่ตรงกับฐานข้อมูลการ
ลงทะเบียน 
4.  ยั ง ไม่มี การจัดการเรี ยนรู้ ที่
พัฒนาจ ากกา ร วิ จั ย ห รื อ จ าก
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
5. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการยังมีน้อย 

คู่มือ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพในส าหรับสายวิชา ประจ าปี 
2556 (หน้า 12)  
2. ควรจัดท าผลการส ารวจความพึง
พอใจนายจ้างมาปรับปรุงการเรียน การ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ควรจัดท ารายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 และ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ให้ครบ
ทุกรายวิชา  
4. ควรสนับสนุนให้มีการท าวิจัยในช้ัน
เรียนหรือ KM ด้านการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
5. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

สายวิชา
คณิตศาสตร ์

1. หลักสูตรมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ได้
ครบถ้วน  
2. มีอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับ
ปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  

อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  

ควรมีมาตรการกระตุ้นและส่งเสรมิ
อาจารย์ให้ขอต าแหน่งทางวิชาการให้
มากขึ้น 

สายวิชาศิลปศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. หลักสูตรไม่มีการด าเนินงานให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรระดับอุดมศึกษา 

2. การจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.3 หรือ 
มค อ . 4  แ ล ะ ร าย ง าน ผ ลก า ร
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 หรือ มคอ.6 ยังมีไม่ถึงร้อย
ละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2555 
3. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการมีจ านวนน้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน  

4. ไม่มีการน าผลการส ารวจความ

1. หลักสูตรควรมีการด าเนินงานให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

ระดับอุดมศึกษา 

2. ก าหนดกลไกในการกระตุ้นให้

อาจารยผ์ู้สอนจัดท ารายละเอยีดของ

รายวิชาตามแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษา และรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 

หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิน้สุด

ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอน ให้ครบทุก

รายวิชาทุกภาคการศึกษา 

3. สายวิชาควรมีแผนในการกระตุ้นและ
ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอต าแหน่งทาง
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สายวิชาศิลปศาสตร ์

พึงพอใจนายจ้างมาปรับปรุงการ

เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

5. ยังไม่มีการจัดการเรียนรู้ที่

พัฒนาจากการวิจัยหรือจาก

กระบวนการจดัการความรู้ (KM) 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

6. ขาดการเก็บรวบรวมข้อมลูผล

การประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรยีนที่มีต่อคณุภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ใหค้รบทุกรายวิชาทุกภาค

การศึกษา 

วิชาการ 
4. ควรน าผลการส ารวจความพึงพอใจ

นายจ้างมาปรับปรุงการเรียนการสอน

อย่างเป็นรูปธรรม 

5. ควรสนับสนุนใหม้ีการท าวิจัยในช้ัน

เรียนหรือ KM ด้านการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

6. ควรมีกลไกการเก็บรวบรวมข้อมูลผล

การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่

มีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ครบทุก

รายวิชาทุกภาคการศึกษา 

7. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ 25  

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคม ี

อาจารย์มีคณุวุฒิระดับปริญญา
เอกสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

ไม่มีการน าผลการส ารวจความพึง
พอใจนายจ้างมาปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

1. ควรน าผลการส ารวจความพึงพอใจ
นายจ้างมาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้ชัดเจน 
2. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนของรายวิชาที่เปดิสอนในหลกัสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 25  
3. ควรมีแผนการกระตุ้นและส่งเสริมให้
อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการให้มาก
ขึ้น  

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟิสิกส ์

- อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมีผลการประเมินเป็นศูนย ์

ควรกระตุ้นและส่งเสริมอาจารย์ให้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นการด่วน 
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โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา 

1. มีอาจารย์ที่คณุวุฒิระดับ
ปริญญาเอกทุกคน 
2. อาจารย์ประจ าทุกท่านไดร้ับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ 

- 1. ควรกระตุ้นให้อาจารย์ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการให้มากขึ้น  
2. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่
หน่วยงานต้องประเมิน มีทั้งหมด 
10 ตัวบ่งช้ี   (ไม่นับตัวบ่งช้ีที่ 7 และ 

12) 

3. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิตตามมาตรฐานการเรยีนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร ์

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการมีจ านวนสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ไม่มีอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญา
เอก 
2. ไม่มีการน าผลการส ารวจความ
พึงพอใจของนายจ้างมาปรับปรุง
การเรยีนการสอนอย่างเป็น 

1. ควรส่งเสริมอาจารย์ให้เรียนปรญิญา
เอกมากข้ึน  
2. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอยา่ง
น้อยร้อยละ 25  

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร ์

1. หลักสูตรมีการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ อย่าง
ดีเยี่ยม  
2. มีระบบการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบ SAR ได้อย่างดีเยี่ยม 
 

ขาดอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทาง

วิชาการตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

ควรมีแผนกระตุ้นให้อาจารย์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1. ควรมีกลไกในการกระตุ้นให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 หรือ  
มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา 
2. ควรระบุแนวทางการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการ 
ประเมินผลการเรียนรู ตามผลการ
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ประเมินรายวิชา ไว้ใน มคอ.5 ของภาค
การศึกษานั้น หรือใน มคอ.3 ในภาค
การศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
3. ควรจัดท า มคอ.7 เป็นประจ าทกุปี
หลังจากสิ้นปีการศึกษาก่อนรับการ
ประเมินคุณภาพ 
4. ควรสนับสนุนใหม้ีการท าวิจัยในช้ัน
เรียนหรือ KM ด้านการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาการเรียนการ 
สอน 
5. ควรส่งเสริมให้อาจารย์เสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
6. ควรน าผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของนายจ้างมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา 

- 1. ระบบการจัดเรียงเอกสารไม่
เป็นไปตามรูปแบบที่คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก าหนด 
2. ควรแนบเอกสารหลักฐานให้
ตรงตามค าอธิบายในเล่ม SAR  
3. ควรมีการสนับสนุนให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เข้ า ร่ ว มกิ จก รรมการประ ชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
4. การจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.3 หรือ 
มค อ . 4  แ ล ะ ร าย ง าน ผ ลก า ร
ด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.5 หรือ มคอ.6 ยังมีไม่ครบทุก
รายวิชาโดยเฉพาะในรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ทุกหลักสูตรควรมีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

1. ควรจัดท าเอกสาร มคอ.3 , มคอ.5 
ให้ครบทุกรายวิชา 
2.  ก าหนดกลไกในการกระตุ้ น ให้
อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบมคอ.3 หรือ มคอ.4 
ก่ อ น ก า ร เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา 
 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 
สายวิชา
วิทยาศาสตร ์

มีการตีพิมพผ์ลงานวิจยัทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติจ านวน
มาก 

สัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อ

จ านวนบุคลากรต่ ากว่าเป้าหมาย 

และลดลงจากปีท่ีผ่านมามาก (จาก 

108,409 บาท/คน เป็น 62,920 

บาท/คน ) 

1. สายวิชาควรมีการส่งเสรมิและ
กระตุ้นให้บุคลากรขอทุนวิจัย 
2. ควรจัดตั้งกลุม่วิจัยหรือความร่วมมือ
กับกลุ่มวิจัยจากภายนอก 

สายวิชา
คณิตศาสตร ์

มีผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่
จ านวนมาก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัต่อ
จ านวนอาจารยต์่ ากว่าเกณฑ์มาก 

1. ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้
อาจารย์ขอทุนวิจัย 
2. ควรจัดตั้งกลุม่วิจัยหรือมีความ
ร่วมมือกับกลุม่วิจัยจากภายนอก 

สายวิชาศิลปศาสตร ์ - 1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

ลดลงจากปีก่อนมาก จึงท าให้

สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าต่ ากว่า

เป้าหมาย 

2. จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคย์ังมีอยู่น้อยมากเมื่อ

เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า 

1. ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้

บุคลากรขอทุนสนับสนุนงานวิจัย 

2. ควรจัดตั้งกลุม่วิจัยหรือสรา้งความ

ร่วมมือกับกลุม่วิจัยจากภายนอก 

 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคม ี

บุคลากรมีศักยภาพในการขอทุน
วิจัยทั้งภายในและภายนอก 

เงินทุนวิจัยลดลงจากปีก่อนมาก 
จึงท าให้สัดส่วนเงินสนับสนุนการ
วิจัยต่อจ านวนบุคลากรต่ ากว่า 

ควรจัดตั้งกลุ่มวิจัยหรือความร่วมมือกับ
กลุ่มวิจัยจากภายนอก 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟิสิกส ์

- สัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อ
จ านวนอาจารยต์่ ากว่าเป้าหมาย 

1. ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารย์
ขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 
2. ควรจัดตั้งกลุม่วิจัยและแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา 

คณาจารย์มีศักยภาพในการท า
วิจัยสูง     
 

- ควรกระตุ้นให้คณาจารย์ขอทุนท าวิจัย
ให้มากข้ึน 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร ์

- ไม่มโีครงการวิจยัที่ไดร้ับทุน 
 

1. ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้

คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนงานวิจยัเป็น

ประจ าทุกป ี

2. ควรตั้งกลุ่มวิจัยหรือสร้างความ

ร่วมมือกับกลุม่วิจัยจากภายนอก 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร ์

บุคลากรมีศักยภาพในการขอทุน
วิจัยทั้งภายในและภายนอก 

1. สัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัยตอ่
จ านวนบุคลากรต่ ากว่าเปา้หมาย 
2. เงินทุนวิจัยลดลงจากปีก่อนมาก 

ควรจัดตั้งกลุ่มวิจัยหรือความร่วมมือกับ
กลุ่มวิจัยจากภายนอก 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร ์

1. บุคลากรมีศักยภาพในการขอ
ทุนวิจัยภายนอก 
2. สัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัย
ต่อจ านวนบุคลากรเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- ควรจัดตั้งกลุ่มวิจัยหรือความร่วมมือกับ
กลุ่มวิจัยจากภายนอก 
 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา 

- สัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อ
จ านวนบุคลากรต่ ากว่าเปา้หมาย 

   

 

ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรขอทุนวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
สายวิชา
วิทยาศาสตร ์
สายวิชา
วิทยาศาสตร ์

- 1. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานไม่
เป็นระบบ ท าให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ 
2. ไม่มีการน าผลการประเมิน
โครงการมาใช้เพื่อการวางแผนใน
การจัดโครงการในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้
เป็นระบบ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ 
และรายงานการประเมินตนเองให้
ครบถ้วนตามที่มีผลการด าเนินงาน 
2. ควรมีการน าผลการประเมินโครงการ
มาใช้เพื่อการวางแผนในการจดั
โครงการในครั้งต่อไป 

สายวิชา
คณิตศาสตร ์

มีความร่วมมือของคณาจารย์ใน
สายวิชาในการให้บริการวิชาการ 

1. กิจกรรมการบริการวิชาการมี
ผู้รับบริการในวงแคบ (มีเพียง
นักเรียน วมว.) 
2. ขาดตัวบ่งช้ีในการวัดผลส าเร็จ
ในการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรยีนการสอนที่ชัดเจน  
3. ขาดการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการวิจัย 

1. ควรขยายการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือ หน่วยงานวิชาชีพ ให้กว้างไปสู่
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อมา
เป็นทิศทาง และก าหนดแผนการบริการ
วิชาการในอนาคต  
2. ควรจัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่มีการบรูณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยให ้
ชัดเจน 

3. ควรก าหนดตัวบ่งช้ีในการประเมิน
ความส าเร็จของการบรูณาการ 
4. ผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ี สมศ.9 
ควรเป็นโครงการบริการวิชาการที่
ให้บริการแก่ชุมชน หรือ 
องค์กรภายนอก และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชนหรือองค์กร
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภายนอกนั้นด้วย 

สายวิชาศิลปศาสตร ์ 1. คณาจารย์มีศักยภาพในการ

ให้บริการวิชาการแกส่ังคม 

2. มีระบบ กลไก และ

กระบวนการการบริการวิชาการ

แก่สังคมซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จใน

การด าเนินกิจกรรมการบริการ

วิชาการแก่สังคมที่ผ่านมา โดย

สามารถสรา้งความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนได ้

- - 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคม ี

1. มีการตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ และ มีแผนงาน
ชัดเจน 
2. มีการให้นิสิตในรายวิชาที่มี
การบูรณาการมีส่วนร่วมในงาน
บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 

ขาดการน าผลประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและ 
การวิจัย 

ควรมีการน าผลประเมินไปปรับปรงุ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟิสิกส ์

- 1. ไม่มีการบรูณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัย 
2. ไม่มีตัวบ่งช้ีในการประเมิน
ความส าเร็จของการบรูณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนที ่
ชัดเจน   

1. ควรมีโครงการบริการวิชาการให้
หลากหลายกว่านี้ และควรมีการน า
ความรู้และประสบการณจ์ากการ
บริการวิชาการมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาทีส่อนนิสติ 
เพื่อให้นิสิตได้ประโยชน์ด้วย 
2. ควรมีการประเมินความส าเรจ็ของ
การบูรณาการการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จ
ให้ชัดเจน 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา 

- 1. ไม่มีการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานวิชาชีพ  
2. ไม่มีแผนการบริการวิชาการ 

1. ควรส ารวจความต้องการของชุมชน 
หรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ 
หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการจดัท าแผนบริการวิชาการ
ของหน่วยงาน 
2. ควรด าเนินงานตามวงจร PDCA 
กล่าวคือ มีการจดัท าแผน ปฏิบัตติาม
แผน ประเมินผล และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงโครงการ/
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรม หรือปรับปรุงแผนงานบรกิาร
วิชาการในปีต่อไป 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร ์

1. มีความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
2. คณาจารย์ในสายวิชามี
ศักยภาพในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม   

- 1. ควรมีการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพในด้านการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 
2. ควรมีการจดัท าแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคมของหน่วยงานเอง 
3. ควรมีการประเมินความส าเรจ็ของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร ์

1. คณาจารย์มีศักยภาพในการ
ให้บริการแก่สังคม 
2. มีแผนงานบริการวิชาการ
วิชาการแก่สังคม 

ไ ม่ พบ หลั ก ฐ า นก า ร ปร ะ เ มิ น

ความส าเร็จของการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

ควรมีการประเมินความส าเร็จของ

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร ์
 
 
 
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร ์

- - 1. ควรมีการบรูณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง
และน าเอาผลการประเมิน 
การบูรณาการมาใช้ในการปรับปรงุในปี

ต่อไป 

2. ควรมีการบรูณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัย 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา 

- ขาดแผนในการให้บริการวิชาการ
เป็นของตนเอง 

    

 

ควรจัดท าแผนในการให้บริการวิชาการ
เป็นของตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สายวิชา
วิทยาศาสตร ์

ไม่ประเมิน สายวิชา
คณิตศาสตร ์
สายวิชาศิลปศาสตร ์
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคม ี

- - ควรมีการน าผลการประเมินผล
ความส าเร็จไปปรับปรุงการบรูณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอน
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
และกิจกรรมนสิิต 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟิสิกส ์

- ไม่มีการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของหน่วยงานเอง 

  

ถ้าหน่วยงานเลือกรับการประเมินตัว
บ่งช้ี 6.1 ควรมีโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานเองบ้าง และพยายามใหม้ีผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานให้
มากขึ้น 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา 

ไม่ประเมิน 
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร ์
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร ์
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร ์

- - 1. ควรมีการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ควรมีหลักฐานการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อ 
สาธารณชน 
3. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา 

- - ควรมีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สายวิชา
วิทยาศาสตร ์

มีการบรหิารงาน โดยแบ่งเป็น
กรรมการฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ
ในแต่ละดา้น 

มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความนิยมของ
ผู้เรยีนและคุณภาพผู้เรียน ท าให้มี
ต้นทุนในการบริหารจัดการสูง 

ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภายในและภายนอก 

สายวิชา
คณิตศาสตร ์

- - ผู้บริหารควรท าความเข้าใจในตัวบง่ช้ี
และเกณฑ์มาตรฐานขององค์ประกอบท่ี 
7 และพยายามบริหารจัดการให้มผีล
การด าเนินงานตามเกณฑ ์

สายวิชาศิลปศาสตร ์ - - 1. ควรให้บุคลากรในหน่วยงานมีสว่น
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ร่วมในการบรหิารจดัการ โดยตั้งเป็น

คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ  

2. ควรมีการจดัการความรู้ในหน่วยงาน 

เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน 

3. ควรด าเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคณุภาพให้ครบวงจร PDCA 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคม ี

1. มีการบริหารงาน โดยแบ่งเป็น
กรรมการฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ
ในแต่ละดา้น 
2. มีการบริหารจัดการที่
ก่อให้เกิดความร่วมมือในสาย
วิชา 

- 1. ควรด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ ให้ครบวงจร 
PDCA 
2. ตัวบ่งช้ีที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ควร
อธิบายให้ชัดเจนว่า ใครท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ อย่างไร 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟิสิกส ์

มีการบรหิารงาน โดยแบ่งเป็น
กรรมการฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ
ในแต่ละดา้น 

- 1. ควรด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ ให้ครบวงจร 
PDCA 
2. ควรมีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และการพัฒนาบคุลากร ด้านการเรียน
การสอน การวิจยั และการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา 

มีความตั้งใจและพยายาม
ด าเนินงานบริหารจัดการสูง 

- ควรด าเนินงานตามระบบให้ครบวงจร 
PDCA 
 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร ์

- - 1. ควรด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพให้ครบวงจร PDCA 
2. ควรมีการจดัการความรู้ในหน่วยงาน 
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน นอกเหนือจากการร่วม
กิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร ์

มีการพัฒนาหน่วยงานไปสู่
หน่วยงานเรียนรู้ที่ชัดเจน  
 

- 1 .  ควรมี ก ารประ เมินตน เองของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ว่า
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
ค าสั่ง ครบถ้วนหรือไม่ 
2. ควรมีการด าเนินงานตามแผนบริหาร
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ความเสีย่ง 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร ์

- - 1. ควรมีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
2. ควรมีการจดัการความรู้ ใน
หน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา 

- บุคลากรมีประสบการณ์ในการ
ท างานน้อย จึงขาดความชัดเจนใน
การบริหารจัดการ และการพัฒนา
หน่วยงานไปสู่หน่วยงานเรียนรู้  

ควรท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
มาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
พยายามด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ 
รวมทั้ง มี PDCA ในการด าเนินงาน 

ส านักงาน
เลขานุการ 

มีแผนการพัฒนาบคุลากรที่
ชัดเจน 

 

1. ไม่มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรตามที่ก าหนด 
2. บุคลากรบางต าแหน่งไม่ได้รับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับทักษะ
วิชาชีพและต าแหน่งที่ 

1. ควรด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรที่ก าหนดไว ้
2. ควรสนับสนุนให้บุคคลากรทุก
ต าแหน่งไดร้ับการพัฒนาท่ีสอดคลอ้ง
กับทักษะวิชาชีพและต าแหน่งที่
ปฏิบัติงานจริง 
3. ผู้ตอบแบบสอบถามการประเมนิ
หัวหนา้ของหน่วยงานควรให้ครอบคลุม
ถึงคณะกรรมการประจ าคณะ และ
ผู้บริหารคณะ (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
และหัวหน้าภาควิชา) 

ศูนย์ส่งเสริมการ
วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- - ควรบริหารจัดการหน่วยงานตามวงจร  
PDCA เพื่อให้การปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
สายวิชา
วิทยาศาสตร ์

- 1. ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
2. ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการ
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
และหลักเกณฑ์การจดัสรร
งบประมาณของ 
3. ไม่มีการจัดท ารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ 
4. ไม่มีการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ควรจัดท าแผนการจัดหารายได ้และ
มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
3. ควรมีการจดัท ารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ 
4. ควรมีการวิเคราะหค์่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้
งบประมาณในไปต่อไป 

สายวิชา
คณิตศาสตร ์

- 1. ไม่มีหลักเกณฑ์การจดัสรร
งบประมาณของหน่วยงาน 

1. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
2. ไม่มีการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน 

ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
2. ควรมีการวิเคราะหค์่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้
งบประมาณในปีต่อไป 

สายวิชาศิลปศาสตร ์ - 1. ไม่มีหลักเกณฑ์การจดัสรร

งบประมาณของหน่วยงาน 

2. ไม่มีการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายของ

หน่วยงาน 

1. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
2. ควรมีการวิเคราะหค์่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานเพื่อใช้ในการวางแผนการใช้
งบประมาณในปีต่อไป 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคม ี

- 1. ไม่มีหลักเกณฑ์การจดัสรร
งบประมาณของหน่วยงาน 
2. ไม่มีการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน 

1. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการใช้ 
2. ควรมีการวิเคราะหค์่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้
งบประมาณในไปต่อไป 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟิสิกส ์

- 1. ไม่มีหลักเกณฑ์การจดัสรร
งบประมาณของหน่วยงาน 
2. ไม่มีการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน 

1. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
2. ควรมีการวิเคราะหค์่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้
งบประมาณในไปต่อไป 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ี
ชัดเจน 

    

 

- ควรมีการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานว่าเป็นไปตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี และตามก าหนดเวลาของ
แผนการใช้เงินของคณะและ
มหาวิทยาลยัหรือไม่ เพื่อน าข้อมูลมาใช้
ในการบริหารจัดการในปีต่อไป 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร ์

- 1. ไม่มีหลักเกณฑ์การจดัสรร
งบประมาณของหน่วยงาน 
2. ไม่มีการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน 

1. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
2. ควรมีการวิเคราะหค์่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานเพื่อใช้ในการวางแผนการใช้
งบประมาณในปีต่อไป 
 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ

มีกระบวนในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินท่ีครบถ้วน 

- - 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
และเศรษฐศาสตร ์
 

 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร ์

- - 1. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
2. ควรมีการวิเคราะหค์่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้
งบประมาณในปีต่อไป 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา 

- 1. ไม่มีหลักเกณฑ์การจดัสรร
งบประมาณของหน่วยงาน 
2. ไม่มีการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน 

1. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
2. ควรมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้
งบประมาณในปีต่อไป 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- - ควรจัดการท ารายงานการเงินอย่างเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้บริหารในการ
วิเคราะหส์ถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของคณะและหน่วยงานได ้

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
สายวิชา
วิทยาศาสตร ์

- - ควรด าเนินงานแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้ อ เ สนอแนะของคณะกร รมกา ร
ประเมินคุณภาพให้มากขึ้น 
 

สายวิชา
คณิตศาสตร ์

มีการด าเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการประเมินคณุภาพ
ค่อนข้าง 
ครบถ้วน 

- 1. ควรจัดท าแผนหรือปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพให้ชัดเจน
ตามวงรอบของการประกันคุณภาพท่ี
สอดคล้องกับคณะ 
2. ควรมีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
เกิดผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

สายวิชาศิลปศาสตร ์ ให้ความส าคญัและมีการ
ด าเนินงานในส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
สม่ าเสมอ 

- ควรมีการด าเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพให้มากข้ึน 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคม ี

ให้ความส าคญัและมีการ
ด าเนินงานในส่วนต่างๆ ที่

- ควรมีการด าเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
สม่ าเสมอ 

ประเมินคุณภาพให้มากข้ึน 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟิสิกส ์

- - 1. ควรท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินคณุภาพภายในส าหรบัสาย
วิชาให้มากข้ึน เพื่อให้ 
สามารถด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. ควรสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับผล
การด าเนินงาน (บทที่ 4  
หน่วยงานสรุปจ านวนโครงการ/

กิจกรรม ตามแผนท้ังหมด  จ านวน

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานเสร็จสิ้น 

ที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน และที่ยังไม่

ด าเนินงานไม่สอดคล้องกับ สปค.02) 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา 

ให้ความส าคญัและมีการ
ด าเนินงานในส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
สม่ าเสมอ 

- ควรมีการด าเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพให้มากข้ึน 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร ์

- ไม่มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค.01) 
 

ควรมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพื่อ 
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร ์

1. มีระบบและกลไกในการ
ประกันคณุภาพที่ครบถ้วน
สมบูรณ ์
2. มีการด าเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการประเมินคณุภาพได้
ครบถ้วน 

- - 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร ์

- - ควรมีการด าเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพให้มาก
ขึ้น 

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม

บุคลากรในหน่วยงานให้
ความส าคญัและมีการด าเนินงาน

- ควรมีการน าผลการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
บริการและ
นวัตกรรมภาษา 

ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพสม่ าเสมอ 

และส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งช้ี 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- - 1. ควรมีการด าเนินงานตามระบบ 
PDCA ในทุกหน่วยงานของส านักงาน 
เลขานุการ 
2. ควรมีการด าเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพให้มาก
ขึ้น 

ศูนย์ส่งเสริมการ
วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- - 1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของหน่วยงาน 
2. ควรมีการจดัท าแผน/ปฏิทินงาน
ประกันคณุภาพของหน่วยงาน 
3. ควรมีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงการท างาน เพื่อ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ส านักงาน
เลขานุการ 

- - ควรจัดอบรมการพัฒนากระบวนการ
ท างานเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานเพือ่ให้
บุคคลากรมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การปรับปรุงงานได ้

ศูนย์ส่งเสริมการ
วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- 1. เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ ากลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังต่ า
กว่าเป้าหมาย 
2. ไม่พบการประเมินผล
ความส าเร็จของการบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการกับการเรียน
การสอน 
3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
โครงการที่มผีลต่อการพัฒนาและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ท าวิจัยใหม้ากขึ้น 
2. ควรมีการประเมินผลความส าเรจ็
ของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการกับการเรียนการสอน 
3. ควรกระตุ้นใหเ้กิดการน างานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ใหม้ากขึ้น 
4. ควรส่งเสริมใหม้ีการจัดโครงการ
บริการวิชาการ ท่ีมผีลต่อการพัฒนา
และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์ภายนอก ให้เกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจน 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
หรือองค์ภายนอกยังมีน้อย 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ตามรอบปีการศึกษา 
2554  เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2555 นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.
01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมี
โครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 24 โครงการ/กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ/
กิจกรรม ได้แก่ 

1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภาระกิจอ่ืน จึงยังไม่มีเวลาด าเนินการ 
 

2) โครงการส ารวจความพอเพียงของทรัพยากรที่สนับสนุนงานวิจัย (ทรัพยากรสนับสนุนวิจัย/ครุภัณฑ์/

อุปกรณ/์ห้องปฏิบัติการ/ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง) 

  เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งบริหาร ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของคณะกรรมการท างาน 
จากเดิมได้ตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ซึ่งได้ประชุมเพ่ือพัฒนาแบบส ารวจแล้ว ในขั้นต้น แต่มีการเปลี่ยนแปลง
จากต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย มาเป็น รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ท าให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่ขึ้นมาด าเนินงานต่อ ทั้งนี้แบบสอบถามได้จัดท าเรียบร้อย และจักเวียนถามในระบบ E-Office คาดว่าจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้เรียบร้อยภายใน กค.56 
 

3) ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง 

    เนื่องจาก ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ว่าให้ก าหนดให้มี นักวิจัยพ่ีเลี้ยงส าหรับผู้

ได้รับทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ศวท. และจะใช้เป็นข้อก าหนดส าหรับผู้รับทุนดังกล่าวในปีงบประมาณ 2557 
 

4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

  เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 
 

5) โครงการสนับสนุนการบริการวิชาการท่ีมีประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่ชัดเจน 

เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งบริหาร จากต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย มาเป็น รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของคณะกรรมการท างาน 
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6) จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและการใช้งาน ระบบ AMS e-

office ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภาระกิจอ่ืน จึงยังไม่มีเวลาด าเนินการ 

รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์   รำยงำน ณ วันที่ 5 กันยำยน 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 และแผนด ำเนินกำร 

1. มีผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ต่ า
กว่าที่ก าหนดไว้ใน
แผนถึงร้อยละ 40  

ผู้บริหารคณะควรให้
ความส าคญัในการตดิตาม
ผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
น ามาทบทวนและ
ปรับปรุง พร้อมท้ังมีระบบ
และกลไกในการผลักดัน
ให้สามารถด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมได้
ใกล้เคียงและบรรลผุลตาม
ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในแผน 

หน่วยงานภายในไม่
เห็น 
ความส าคญัของการมี
แผนปฏิบัตริาชการ
ระยะยาวหรือการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนของ
คณะ 

1. กระตุ้นให้หน่วยงาน
ภายในจัดท าแผนงาน
ประจ าปีใหส้อดคล้องกับ
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี 
(2555-2558) ของคณะ  

1. โครงการแลกเปลยีน
เรียนรูเ้รื่องแผน  
1.1 แผนปฏบิัติราชการ 
4 ปี 
 
1.2 แผนบรหิารความ
เสี่ยง 
 
1.3 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

1. หัวหน้า
หน่วยงานภายใน 
เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2. หน่วยงาน
ภายใน มี
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปไีม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
3. หน่วยงาน
ภายใน มีแผน
บริหารความเสี่ยง

5,000 
 

 
 

1.1 ต.ค.-
พ.ย. 2555 
1.2 ธ.ค. 

2555-ก.พ. 
2556 

1.3 มี.ค.-
พ.ค.2556 

รองคณบดฝี่าย
วางแผนและ

พัฒนา 
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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 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการฯ     
4. หน่วยงาน
ภายใน มีแผนทาง
การเงินไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50 ของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการฯ   

2. มีผลการด าเนินงาน
ที่ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ถึง
ร้อยละ 35 

  

   2. ติดตามผลการ
ด าเนินงานหน่วยงานภายใน
และรองคณบด/ีผู้ช่วย
คณบดี ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผน 

1. ติดตามผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในและ
รองคณบด/ีผู้ช่วย
คณบด ี 3 ครั้งต่อป ี 

1. หน่วยงาน
ภายในและรอง
คณบด/ีผู้ช่วย
คณบดมีีผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  ม.ค. , เม.ย. 
, ส.ค. 
2556 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑติ 
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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 

1. แนวทางการปฏิบัติ
ของระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร    

1. ควรศึกษาและทบทวน
บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร และ
ข้อก าหนดการด าเนินของ
หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
และผลักดันใหม้ีการ
ปฏิบัติไปทิศทางเดียวกัน 
และให้ถือปฏิบตัิทั่วถึง 

  1. สร้างความรูค้วามเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีของ
ประธาน/ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ในการบริหาร
หลักสตูร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ทั้งหลักสูตรของคณะ และ
หลักสตูรที่ขอยืมจาก
หน่วยงานอ่ืน และให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวต่อคณบดี ทุกสิ้นปี
การศึกษา 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และท าความ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของประธานหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามตัวบ่งช้ีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1. จ านวนประธาน
หลักสตูร/
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. ทุกหลักสูตรมี
การรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อ
คณบดี ทุกสิ้นปี
การศึกษา 

- มิ.ย. 2555 
-  
มี.ค. 2556 

รองคณบดฝี่าย
วิทยาศาสตร์/
ศิลปศาสตร ์ 

2. มอบหัวหน้าสายวิชา/
ประธานโครงการจดัตั้งสาย
วิชา ก าหนดตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสตูรในการ
พิจารณาความดีความชอบ
ประจ าป ีเช่น การส่ง มคอ.
3 และ มคอ.5 เป็นต้น 

แจ้งหัวหน้าสายวิชา/
ประธานโครงการจดัตั้ง
สายวิชา ก าหนดตัวช้ีวัด
ที่เกีย่วข้องกับการ
บริหารจดัการหลักสูตร
ในการพิจารณาความดี
ความชอบประจ าป ี

มีรายวิชาที่ส่ง 
มคอ.3 และ  
มคอ. 5  ครบทุก
รายวิชา 

- มิ.ย. 2555 
-  
มี.ค. 2556 
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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. จ านวนคณาจารย์ที่
มีต าแหน่งทาง
วิชาการต่ ากว่าเกณฑ ์ 

2.1 ควรมรีะบบและกลไก
ในการกระตุ้นการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ เชน่ 
ระบบการให้การสนบัสนุน
การไปเสนอผลงาน 
ปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นตอนในการขอทุน
สนับสนุนไปเสนอผลงาน 
หรือ ควรใช้วงจร PDCA 
มาทบทวนระบบและ
กลไกในการพัฒนา
อาจารย ์เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและผลักดันให้
อาจารย์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  

คณะมีการสร้าง
แรงจูงใจและผลักดัน
ให้อาจารย์ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยมี
โครงการสนับสนุน
รางวัลแก่ผูเ้ข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ทั้งระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. แล้ว  

- - - - - - 
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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 

2.2 ควรมีการวิเคราะห์หา
ภาระงานท่ีแท้จริง เพื่อหา
ต้นเหตุของปัญหา เช่น ถ้า
เกิดจากภาระงานท่ีมาจาก
งานสอนวิชาพื้นฐาน 
คณะฯต้องหากลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว 

  ก าหนดให้อาจารย์ที่มีความ
ประสงค์จะขอต าแหน่งทาง
วิชาการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง (Individual 
Development Plan: 
IDP) เพื่อเสนอต่อหัวหน้า
สายวิชา/ประธานโครงการ
จัดตั้งสายวิชาเพื่อพิจารณา
ก าหนดภาระงานสอนให้
เหมาะสม 

  จ านวนอาจารย์ที่
เสนอแผนพัฒนา
ตนเอง  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 
ของจ านวน
อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ที่ยังไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- พ.ย. 2555 
-  
พ.ค. 2556 

รองคณบดฝี่าย
วิทยาศาสตร์/
ศิลปศาสตร ์
หัวหน้าสายวิชา 
/ประธาน
โครงการจดัตั้ง
สายวิชา 
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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 

3. ระบบและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
ห้องพัก ระบบไฟ 
ระบบอินเตอร์เน็ต 
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกบางจดุ ยังไม่
เพียงพอกับจ านวน
นิสิต (จากการ
สัมภาษณ์) (ข้อมูล
จากนิสิตและอาจารย์) 

3. ควรให้ความส าคญัใน
การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสนบัสนุนการเรยีนรู้ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องพัก ระบบไฟ ระบบ
อินเตอร์เนต็ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกบาง
จุด ให้เพียงพอกับจ านวน
นิสิต 

เนื่องจากคณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้บริการ
รายวิชาพื้นฐานแก่
นิสิตทั้งวิทยาเขต 
ดังนั้นจึงมีนิสิตจาก
คณะอื่น มาใช้พื้นที่
ด้วย ท าให้โต๊ะและ
เก้าอี้นัง่รอก่อนเข้า
เรียนไม่เพียงพอต่อ
นิสิตของคณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนและ
การเรยีนรู ้

1. จัดหาโตะ๊ เก้าอี้ชุด
สนามส าหรับพักรอ
ก่อนเข้าช้ันเรียน  
 
2. ส ารวจความต้องการ
เครื่องมืออุปกรณ์
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนปฏิบัติการ แล้ว
เสนอเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
เรียงล าดับตามความ
จ าเป็นเร่งด่วน (กรณี
สายวิชา/โครงการจดัตั้ง
ไม่สามารถจัดหาเองได้) 

มีความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกในการ
เรียนการสอนและ
การเรยีนรู้เพิ่มขึ้น
จากปีท่ีแล้ว (ใช้ผล
การประเมินของ
มหาวิทยาลยั) 

    50,000 
 
 
         - 

ภาค
ปลายปี
การศึกษา 
2555 

1.รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 
 
2.รองคณบดฝี่าย
วิทยาศาสตร์/
ศิลปศาสตร ์
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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 

4. ระบบและกลไก
การจัดการเรยีนการ
สอน โดยเฉพาะด้าน
การวิจัยเพื่อการเรียน
การสอน 

4. ควรมีการให้ความรู้และ
ส่งเสริมการวิจยัในช้ัน
เรียนที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน  เช่น จัดท า
เอกสารโดยใช้ Mind 
map เป็นต้น หรือ ควรมี
การวิเคราะห์หลักสตูร 
วิเคราะหผ์ลการเรียน เพื่อ
หารายวิชาที่ต้องท าวิจัยใน
ช้ันเรียน และน า
ผลการวิจัยมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน/ วิธีการสอนใน
รายวิชาที่อาจารย์
รับผิดชอบ 

  1. จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน โดยมี
ตัวอย่างของการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนของสาขาต่างๆ ท่ี
เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทางในการท า  
 
2. ด าเนินการเพื่อหา
รายวิชาที่ต้องท าวิจัยในช้ัน
เรียน 

1. โครงการอบรมการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 
(เสนอ รศ.ดร.พนิต เข็ม
ทอง เป็นวิทยากร) 
 
 
2. วิเคราะหผ์ลการ
เรียนในรายวิชาพื้นฐาน 
ที่มีนิสิตสอบไมผ่่าน
จ านวนมาก เพื่อน าผล
มาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน / วิธีการ
สอน 

1. มีโครงการวิจัย
ในช้ันเรียนอย่าง
น้อย 3 โครงการ 
 
 
 
2. ร้อยละของนิสิต
ที่สอบไมผ่่าน มี
จ านวนน้อยลง 

     
20,000* 
 
 
 
 
         - 

ภาค
ปลายปี
การศึกษา 
2555 

รองคณบดฝี่าย
วิทยาศาสตร์/
ศิลปศาสตร ์
หัวหน้าสายวิชา 
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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 

5. จ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้น
การวิจัยมีน้อย และ
ผลงานตีพิมพ์น้อย 

5. ระบบและกลไกการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน
ตามคณุลักษณะ ควรเพิ่ม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญาโทและเอก 
โดยเฉพาะด้านการวิจัย ที่
จะส่งผลต่อผลงานตีพมิพ์ 
และควรมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลงานตีพิมพ์
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของคณะ 

  สนับสนุนและผลักดันใหม้ี
การตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานจากสารนิพนธ์ให้
มากขึ้น 

โครงการตีพิมพ์และ
เผยแพรผ่ลงานจากสาร
นิพนธ ์

มีจ านวนการ
ตีพิมพ์และ
เผยแพรผ่ลงาน
จากสารนิพนธ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของจ านวน
สารนิพนธ์ท้ังหมด 

8,000 ภาค
ปลายปี
การศึกษา 
2555 

รองคณบดฝี่าย
บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ ์ /
ประธานโครงการ
จัดตั้งสายวิชา
สังคมศาสตร ์

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
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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 

ยังไม่มีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์
เก่าโดยตรง 

ควรผลักดันให้เกดิ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์แก่ศิษย์
เก่า โดยค านึงถึงช่วงเวลา
และหัวข้อท่ีตรงกับความ
ต้องการของศิษย์เก่า 
รวมทั้งมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ให้ศิษย์เก่า
รับทราบและเข้าร่วม
โครงการ  

ฝ่ายกิจการนิสติไดจ้ัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์
เก่าแล้ว 

- - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย 
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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 

1. คณะมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานด้าน
การวิจัย แต่ไม่มีการ
ประเมินผลส าเร็จของ
การให้ทุนวิจัย การ
ส่งผลงานวิจยัทันตาม
ก าหนด การประเมิน
คุณภาพผลการวิจัย
จากประเภทการ
ตีพิมพ์  

1. ควรวางระบบและกลไก
ให้มีการประเมินผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานด้าน
การวิจัย โดยให้ครอบคลุม
ถึงการประเมินความ
เพียงพอของทุนวิจัย  การ
ส่งผลงานวิจยัตามก าหนด  
ประเมินคุณภาพงานวิจัย
จากประเภทของการ
ตีพิมพ์งานวิจัย  

ยังไม่มีการติดตามผล
และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย 

ติดตามผลและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย 

1. มีรายงาน
ผลงานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของโครงการที่
ได้รับทุน 
2. มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ภายใน 3 
ปี นับตั้งแต่ปีท่ี
ได้รับทุน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
ของงานวิจัยท่ี
ได้รับทุน  

- มี.ค. - พ.ค. 
2556 

 หัวหน้า ศสวท. 

2. ขาดการประเมินถึง
ความเพียงพอของ
ทรัพยากรที่สนับสนุน
งานวิจัย 

2. ประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากรที่สนับสนุน
นักวิจัย เพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

ไม่มีการประเมินความ
เพียงพอของ
ทรัพยากรที่สนับสนุน
งานวิจัย 

จัดท าแบบสอบถามความ
เพียงพอของทรัพยากรที่
สนับสนุนงานวิจัย ให้นิสิต
และอาจารย์ที่ท างานวิจัย
กรอก 

โครงการส ารวจความ
พอเพียงของทรัพยากร
ที่สนับสนุนงานวิจัย 
(ทรัพยากรสนับสนุน
วิจัย/ครภุัณฑ/์อุปกรณ/์
ห้องปฏิบัติการ/ระบบ
นักวิจัยพี่เลี้ยง) 

1. มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60   ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. มีข้อมูลเพื่อ
เสนอขอ
งบประมาณจัดหา
ทรัพยากร 

10,000* ต.ค.-พ.ย. 
55 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  
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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 

สนับสนุนงานวจิัย 

  3. ควรสนับสนุนใหม้ีการ
ท าวิจัยเป็นทีมที่
ประกอบด้วยนักวิจยั
อาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม ่
เพื่อให้มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากนักวิจัย
อาวุโสสู่นักวิจยัรุ่นใหม ่

ยังไม่มีการท าวิจัยเป็น
ทีมท่ีประกอบด้วย
นักวิจัยอาวุโสและ
นักวิจัยรุ่นใหม ่

เพิ่มหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย โดย
ให้มีระบบนักวิจัยพีเ่ลี้ยง 

ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย 
โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ใหม้ี
ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง 

โครงการวิจัยทีม่ี
นักวิจัยพี่เลี้ยง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของโครงการที่
ได้รับทุน 

200,000 ต.ค.-พ.ย. 
55 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
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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 

1. แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมยังไม่
ชัดเจน 

1. ควรจัดท าแผนงาน
บริการวิชาการแกส่ังคมให้
ชัดเจน โดยก าหนดให้มีทั้ง
โครงการบริการวิชาการที่ 
บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั และ
โครงการที่มผีลกระทบต่อ
สังคม  

ยังไม่มีแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1. จัดท าแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม ซึ่งมีการ
ก าหนดตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายที่ชัดเจน  
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์ที่เคย
จัดท าโครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั 
และโครงการที่มผีลกระทบ
ต่อสังคม         

1. จัดท าแผนงาน
บริการวิชาการแกส่ังคม 
2. จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เกี่ยวกับการบูรณาการ
การบริการวิชาการ กับ
การเรยีนการสอนและ
การวิจัย  

1. มีแผนงาน
บริการวิชาการแก่
สังคมที่ชัดเจน 
2. มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 30 คน 

- 
 
- 

ต.ค. 55 
 
ต.ค. 55 -  
พ.ค. 56 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  

2. การบริการวิชาการ
ที่มีผลกระทบต่อ
สังคมที่ชัดเจนยังมี
น้อย 

2. ควรเพิ่มโครงการ
บริการวิชาการที่มี
ประโยชน์หรือมีผลกระทบ
ต่อชุมชนที่ชัดเจน 

ยังไม่มีการบริการ
วิชาการที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมที่ชัดเจน 

จัดท าโครงการบริการ
วิชาการที่มีประโยชน์หรือ
ผลกระทบต่อชุมชน โดย
อาจพิจารณาเข้าร่วมกับ
โครงการ 9 บวร ของวิทยา
เขต 

โครงการสนับสนุนการ
บริการวิชาการที่มี
ประโยชน์หรือมี
ผลกระทบต่อชุมชนที่
ชัดเจน 

มีจ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่มี
ประโยชน์หรือมี
ผลกระทบต่อ
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

- ต.ค. 55 -      
พ.ค. 56 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - - - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
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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 

1. ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจยังขาดความ
สมบูรณ์และ
ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน  

1. ควรเร่งรัดในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ฐานข้อมูล 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  ตั้งคณะกรรมการ จัดล าดับ
ความส าคญัของฐานข้อมูล 
และจัดหาข้อมูลใหต้รงกับ
ความต้องการ  
      

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1.มีล าดับ
ความส าคญัของ
ฐานข้อมูล 
2.ด าเนินการให้มี
ฐานข้อมูลไม่น้อย
กว่า 2 ด้าน 

500,000* ต.ค. 2555 
- ก.ย. 
2556 

คณบด ี

2. ขาดการท าผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมา
ปรับปรุง 

2. ควรให้ความส าคญัใน
การน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง
ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ 

  จากผลการประเมินการใช้
ระบบ AMS  e-office ใน
โครงการติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ  ได้น า
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ระบบ 
มาปรับปรุง  โดยเพิ่ม
ช่องทางสื่อสารภายใน โดย
ใช้ระบบ SMS-alert  ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2555 
ด าเนินการให้ใช้งานระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 
2556 

จัดการประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคและการใช้งาน 
ระบบ AMS e-office 
ของแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อให้ใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้งานมีความรู้
ความเข้าใจการใช้
งานระบบ AMS 
e-office มากขึ้น 

10,000 ต.ค. - ธ.ค. 
2555 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร /  
งานบริหารและ
ธุรการ 
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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 กำรเงินและงบประมำณ 

1. ขาดแผนกลยุทธ์
ทางการเงินท่ีสมบูรณ์
และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินให้สมบรูณ์
และสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ 

ผู้บริหารยังขาดความรู้
เรื่องแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

1. จัดอบรมให้ความรู้ ด้าน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แก่
ผู้บริหารและบุคลากร  
2. ผลักดันให้มีแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ของคณะ 

1. โครงการแลกเปลยีน
เรียนรูเ้รื่องแผน  
1.3 แผนทางการเงิน 

1. ผู้บริหารเข้ารับ
การอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
ของจ านวน
ผู้บริหารทั้งหมด 
2. มีแผนกลยุธท์
ทางการเงิน ของ
คณะ และ
หน่วยงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 

50,000 มี.ค.- พ.ค. 
2556 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
/รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 

2. ขาดการวิเคราะห์
งบการเงินและจดัท า
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของ
นิสิตและค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมทีส่ าคัญๆ 

2. ควรให้ความส าคญัใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิตและค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมทีส่ าคัญ ๆ  เพื่อ
น าผลมาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้าน
ค่าใช้จ่ายให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  ก าหนดให้โครงการที่มี
ค่าใช้จ่ายตั้งแต ่100,000 
บาท ข้ึนไป ต้องมีการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่ายต่อหัว 
และศึกษาความเป็นไปได้
ของผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เช่น โครงการที่เกี่ยวกับงบ
ลงทุน สิ่งก่อสร้าง ครภุัณฑ์ 
เป็นต้น 

  ร้อยละ 80 ของ
โครงการที่มีการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่าย 

- ต.ค. 2555 
- ก.ย. 
2556 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
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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 

การน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการท างานให้
มีการพัฒนาท่ีดีขึ้น ยัง
ไม่สามารถท าได้
ครบถ้วน 

ควรจัดล าดับความส าคัญ
ของงานท่ีควรได้รับการ
ปรับปรุงก่อน-หลัง และมี
การมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนในแต่
ละงาน 

ได้น าผลการประเมิน
แจ้งผู้บริหาร 
คณะกรรมการประจ า
คณะรับทราบ  และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์
คณะฯ ให้บุคลากร
และผูส้นใจทราบ 

1. มอบหมายให้ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้มี
ผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
2. จัดโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ี
และเกณฑ ์ตลอดจน
เอกสารหลักฐาน และการ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง 

1. แจ้งผู้บริหารในที่
ประชุมผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ า
คณะ 
2. กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู ้   ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 
2555 

ผลการประเมิน
ตนเองของคณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ไม่
น้อยกว่า 4.51  

 
 
 

20,000 

ต.ค.55 
 
 

ต.ค.-ธ.ค. 
55 

รองคณบดฝี่าย
ประกันคณุภาพ 
/ คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2554 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ รำยงำน ณ วันที ่17 มิถุนำยน 2556 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

1. มีผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ต่ า
กว่าที่ก าหนดไว้ในแผน
ถึงร้อยละ 40  

ผู้บริหารคณะควรให้
ความส าคญัในการตดิตาม
ผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
น ามาทบทวนและปรับปรุง 
พร้อมท้ังมีระบบและกลไก
ในการผลักดันให้สามารถ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม
ได้ใกลเ้คียงและบรรลผุล
ตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ใน
แผน 

1. กระตุ้นให้หน่วยงาน
ภายในจัดท าแผนงาน
ประจ าปีใหส้อดคล้องกับ
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี 
(2555-2558) ของคณะ  

1. โครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เรื่อง
แผน  
1.1 แผนปฏบิัติ
ราชการ 4 ปี 
 
1.2 แผนบรหิารความ
เสี่ยง 
 
1.3 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

1. หัวหน้าหน่วยงาน
ภายใน เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. หน่วยงานภายใน มี
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
3. หน่วยงานภายใน มี
แผนบริหารความเสี่ยง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการฯ     
4. หน่วยงานภายใน มี
แผนทางการเงินไม่น้อย

 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 

5,000 
 

รองคณบดฝี่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กว่าร้อยละ 50 ของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการฯ   

2. มีผลการด าเนินงาน
ที่ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ถึงร้อย
ละ 35 

  

 2. ติดตามผลการด าเนินงาน
หน่วยงานภายในและรอง
คณบด/ีผู้ช่วยคณบดี ตามที่
ก าหนดไว้ในแผน 

1. ติดตามผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในและ
รองคณบด/ีผู้ช่วย
คณบด ี 3 ครั้งต่อป ี 

1. หน่วยงานภายในและ
รองคณบด/ีผู้ช่วย
คณบดมีีผลการ
ด าเนินงานตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

2 100 

  

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑติ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

1. แนวทางการปฏิบัติ
ของระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร    

1. ควรศึกษาและทบทวน
บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร และ
ข้อก าหนดการด าเนินของ
หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
และผลักดันใหม้ีการปฏิบัติ
ไปทิศทางเดียวกัน และให้
ถือปฏิบัติทั่วถึง 

1. สร้างความรูค้วามเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของประธาน/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการ
บริหารหลักสตูร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิทั้ง
หลักสตูรของคณะ และ
หลักสตูรที่ขอยืมจาก
หน่วยงานอ่ืน และให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวต่อคณบดี ทุกสิ้นปี
การศึกษา 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และท าความ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของประธาน
หลักสตูร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามตัวบ่งช้ีการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1. จ านวนประธาน
หลักสตูร/ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2. ทุกหลักสูตรมีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณบดี 
ทุกสิ้นปีการศึกษา 

0 
 

0 

  

รองคณบดฝี่าย
วิทยาศาสตร์/
ศิลปศาสตร ์ 

2. มอบหัวหน้าสายวิชา/
ประธานโครงการจดัตั้งสาย
วิชา ก าหนดตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสตูรในการ
พิจารณาความดีความชอบ
ประจ าป ีเช่น การส่ง มคอ.3 
และ มคอ.5 เป็นต้น 

แจ้งหัวหน้าสายวิชา/
ประธานโครงการ
จัดตั้งสายวิชา 
ก าหนดตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการ
หลักสตูรในการ
พิจารณาความดี
ความชอบประจ าป ี

มีรายวิชาที่ส่ง มคอ.3 
และ มคอ. 5  ครบทุก
รายวิชา 

2 
 

100 

  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          299 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2. จ านวนคณาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการต่ า
กว่าเกณฑ ์ 

2.1 ควรมรีะบบและกลไก
ในการกระตุ้นการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น 
ระบบการให้การสนบัสนุน
การไปเสนอผลงาน 
ปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นตอนในการขอทุน
สนับสนุนไปเสนอผลงาน 
หรือ ควรใช้วงจร PDCA 
มาทบทวนระบบและกลไก
ในการพัฒนาอาจารย ์เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและผลักดัน
ให้อาจารย์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  

- - - - - - - 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2.2 ควรมีการวิเคราะห์หา
ภาระงานท่ีแท้จริง เพื่อหา
ต้นเหตุของปัญหา เช่น ถ้า
เกิดจากภาระงานท่ีมาจาก
งานสอนวิชาพื้นฐาน 
คณะฯต้องหากลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว 

ก าหนดให้อาจารย์ที่มีความ
ประสงค์จะขอต าแหน่งทาง
วิชาการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง (Individual 
Development Plan: IDP) 
เพือ่เสนอต่อหัวหน้าสายวิชา/
ประธานโครงการจดัตั้งสาย
วิชาเพื่อพิจารณาก าหนด
ภาระงานสอนให้เหมาะสม 

  จ านวนอาจารย์ที่เสนอ
แผนพัฒนาตนเอง  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนท่ียัง
ไม่มตี าแหน่งทาง
วิชาการ 

2 100 

  

รองคณบดฝี่าย
วิทยาศาสตร์/
ศิลปศาสตร ์
หัวหน้าสายวิชา 
/ประธาน
โครงการจดัตั้ง
สายวิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

3. ระบบและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องพัก 
ระบบไฟ ระบบ
อินเตอร์เนต็ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
บางจุด ยังไม่เพียงพอ
กับจ านวนนิสิต (จาก
การสัมภาษณ์) (ข้อมลู
จากนิสิตและอาจารย์) 

3. ควรให้ความส าคญัใน
การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสนบัสนุนการเรยีนรู้ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องพัก ระบบไฟ ระบบ
อินเตอร์เนต็ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกบางจุด ให้
เพียงพอกับจ านวนนิสิต 

เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเรยีนการสอนและการ
เรียนรู ้

1. จัดหาโตะ๊ เก้าอี้ชุด
สนามส าหรับพักรอ
ก่อนเข้าช้ันเรียน  
 
2. ส ารวจความ
ต้องการเครื่องมือ
อุปกรณ์สนบัสนุนการ
เรียนการสอน
ปฏิบัติการ แล้วเสนอ
เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
เรียงล าดับตามความ
จ าเป็นเร่งด่วน (กรณี
สายวิชา/โครงการ
จัดตั้งไม่สามารถ
จัดหาเองได้) 

มีความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (ใช้
ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลยั) 

2 
 
 
 
2 

100 
 
 
 

100 

  

1.รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสติ 
 
2.รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 



302                                                                             รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555          

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

4. ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะด้านการวิจัย
เพื่อการเรยีนการสอน 

4. ควรมีการให้ความรู้และ
ส่งเสริมการวิจยัในช้ันเรียน
ที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน  เช่น จัดท าเอกสาร
โดยใช้ Mind map เป็นต้น 
หรือ ควรมีการวิเคราะห์
หลักสตูร วิเคราะหผ์ลการ
เรียน เพื่อหารายวิชาที่ต้อง
ท าวิจัยในช้ันเรียน และน า
ผลการวิจัยมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน/ 
วิธีการสอนในรายวิชาที่
อาจารย์รับผิดชอบ 

1. จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน โดยมี
ตัวอย่างของการท าวิจัยในช้ัน
เรียนของสาขาต่างๆ ท่ีเห็นได้
อย่างชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทางในการท า  
 
2. ด าเนินการเพื่อหารายวิชา
ที่ต้องท าวิจัยในช้ันเรียน 

1. โครงการอบรมการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 
(เสนอ รศ.ดร.พนิต 
เข็มทอง เป็น
วิทยากร) 
 
 
2. วิเคราะหผ์ลการ
เรียนในรายวิชา
พื้นฐาน ที่มีนิสิตสอบ
ไม่ผา่นจ านวนมาก 
เพื่อน าผลมาพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอน / วิธีการ
สอน 

1. มีโครงการวิจัยในช้ัน
เรียนอย่างน้อย 3 
โครงการ 
 
 
 
 
2. ร้อยละของนิสิตที่
สอบไมผ่่าน มีจ านวน
น้อยลง 

2 
 
 
 
 
 
 
1 

100 
 
 
 
 
 
 

50   

รองคณบดฝี่าย
วิทยาศาสตร์/
ศิลปศาสตร ์
หัวหน้าสายวิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

5. จ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการ
วิจัยมีน้อย และผลงาน
ตีพิมพ์น้อย 

5. ระบบและกลไกการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน
ตามคณุลักษณะ ควรเพิ่ม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญาโทและเอก 
โดยเฉพาะด้านการวิจัย ที่
จะส่งผลต่อผลงานตีพมิพ์ 
และควรมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลงานตีพิมพ์
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
คณะ 

สนับสนุนและผลักดันใหม้ี
การตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานจากสารนิพนธ์ให้มาก
ขึ้น 

โครงการตีพิมพ์และ
เผยแพรผ่ลงานจาก
สารนิพนธ ์

มีจ านวนการตีพมิพ์และ
เผยแพรผ่ลงานจากสาร
นิพนธ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของจ านวนสาร
นิพนธ์ท้ังหมด 

2 100 8,000 รองคณบดฝี่าย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศ
สัมพันธ์  /
ประธาน
โครงการจดัตั้ง
สายวิชา
สังคมศาสตร ์

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ยังไม่มีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์
เก่าโดยตรง 

ควรผลักดันให้เกดิกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
โดยค านึงถึงช่วงเวลาและ
หัวข้อท่ีตรงกับความ
ต้องการของศิษย์เก่า 
รวมทั้งมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ให้ศิษย์เก่า
รับทราบและเข้าร่วม
โครงการ  

- - - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย 

1. คณะมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานด้าน
การวิจัย แต่ไม่มีการ
ประเมินผลส าเร็จของ
การให้ทุนวิจัย การ
ส่งผลงานวิจยัทันตาม
ก าหนด การประเมิน
คุณภาพผลการวิจัยจาก
ประเภทการตีพิมพ์  

1. ควรวางระบบและกลไก
ให้มีการประเมินผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานด้านการ
วิจัย โดยให้ครอบคลมุถึง
การประเมินความเพียงพอ
ของทุนวิจัย  การส่งผล
งานวิจยัตามก าหนด  
ประเมินคุณภาพงานวิจัย
จากประเภทของการตีพิมพ์

แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย 

ติดตามผลและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการ
วิจัย 

1. มีรายงานผลงานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของโครงการที่ไดร้ับทุน 
2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ ภายใน 3 
ปี นับตั้งแต่ปีท่ีไดร้ับทุน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของงานวิจัยท่ีได้รับทุน  

2 100 
 

-  หัวหน้า ศสวท. 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

งานวิจัย  

2. ขาดการประเมินถึง
ความเพียงพอของ
ทรัพยากรที่สนับสนุน
งานวิจัย 

2. ประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากรที่สนับสนุน
นักวิจัย เพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

จัดท าแบบสอบถามความ
เพียงพอของทรัพยากรที่
สนับสนุนงานวิจัย ให้นิสิต
และอาจารย์ที่ท างานวิจัย
กรอก 

โครงการส ารวจความ
พอเพียงของ
ทรัพยากรที่สนับสนุน
งานวิจัย (ทรัพยากร
สนับสนุนวิจัย/
ครุภณัฑ์/อุปกรณ/์
ห้องปฏิบัติการ/ระบบ
นักวิจัยพี่เลี้ยง) 

1. มีผู้ตอแบบสอบถาม        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. มีข้อมูลเพื่อเสนอขอ
งบประมาณจัดหา
ทรัพยากร สนับสนุน
งานวิจัย 

0 0 

  

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  3. ควรสนับสนุนใหม้ีการท า
วิจัยเป็นทีมท่ีประกอบด้วย
นักวิจัยอาวุโสและนักวิจัย
รุ่นใหม ่เพื่อให้มีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จาก
นักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่น
ใหม ่

เพิ่มหลักเกณฑ์การสนับสนุน
เงินทุนวิจัย โดยให้มรีะบบ
นักวิจัยพี่เลี้ยง 

ให้ทุนสนับสนุน
งานวิจัย โดยเพิ่ม
หลักเกณฑ์ให้มรีะบบ
นักวิจัยพี่เลี้ยง 

โครงการวิจัยทีม่ีนักวิจัย
พี่เลี้ยง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของโครงการที่
ได้รับทุน 

0 0  รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

1. แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมยังไม่
ชัดเจน 

1. ควรจัดท าแผนงาน
บริการวิชาการแกส่ังคมให้
ชัดเจน โดยก าหนดให้มีทั้ง
โครงการบริการวิชาการที่ 
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย และ
โครงการที่มผีลกระทบต่อ
สังคม  

1. จัดท าแผนบริการวิชาการ
แก่สังคม ซึ่งมีการก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน  
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์ที่เคยจัดท า
โครงการบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย และ
โครงการที่มผีลกระทบต่อ
สังคม         

1. จัดท าแผนงาน
บริการวิชาการแก่
สังคม 
2. จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เกี่ยวกับการบูรณา
การการบริการ
วิชาการ กับการเรยีน
การสอนและการวิจยั  

1. มีแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมที่
ชัดเจน 
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 30 คน 

2 
 
 
0 

100 
 
 
0 

 รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2. การบริการวิชาการที่
มีผลกระทบต่อสังคมที่
ชัดเจนยังมีน้อย 

2. ควรเพิ่มโครงการบริการ
วิชาการที่มีประโยชน์หรือมี
ผลกระทบต่อชุมชนที่
ชัดเจน 

จัดท าโครงการบริการ
วิชาการที่มีประโยชน์หรือ
ผลกระทบต่อชุมชน โดยอาจ
พิจารณาเข้าร่วมกับโครงการ 
9 บวร ของวิทยาเขต 

โครงการสนับสนุน
การบริการวิชาการที่
มีประโยชน์หรือมี
ผลกระทบต่อชุมชนที่
ชัดเจน 

มีจ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่มี
ประโยชน์หรือมี
ผลกระทบต่อชุมชน
เพิ่มขึ้น 

0 0 

  

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- - - - - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจยังขาดความ
สมบูรณ์และฐานข้อมลู
ไม่ครบถ้วน  

1. ควรเร่งรัดในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ฐานข้อมูล 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ตั้งคณะกรรมการ จัดล าดับ
ความส าคญัของฐานข้อมูล 
และจัดหาข้อมูลใหต้รงกับ
ความต้องการ  
      

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1.มีล าดับความส าคัญ
ของฐานข้อมูล 
2.ด าเนินการให้มี
ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 
ด้าน 

2 100 500,000 คณบด ี

2. ขาดการท าผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุง 

2. ควรให้ความส าคญัใน
การน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง

จากผลการประเมินการใช้
ระบบ AMS  e-office ใน
โครงการติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ  ได้น า

จัดการประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น เกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคและ
การใช้งาน ระบบ 

ผู้ใช้งานมีความรู้ความ
เข้าใจการใช้งานระบบ 
AMS e-office มากขึ้น 

0 0 

  

รองคณบดฝี่าย
บริหาร /  
งานบริหารและ
ธุรการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ 

ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ระบบ 
มาปรับปรุง  โดยเพิ่มช่องทาง
สื่อสารภายใน โดยใช้ระบบ 
SMS-alert  ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2555 ด าเนินการ
ให้ใช้งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ใน
ปีงบประมาณ 2556 
 

AMS e-office ของ
แต่ละหน่วยงาน 
เพื่อให้ใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
1. ขาดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินท่ีสมบรูณ์และ
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินให้สมบรูณ์และ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ 

1. จัดอบรมให้ความรู้ ด้าน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แก่
ผู้บริหารและบุคลากร  
2. ผลักดันให้มีแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ของคณะ 

1. โครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เรื่อง
แผน กลยุทธ์ทาง
การเงิน 

1. ผู้บริหารเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  ของจ านวน
ผู้บริหารทั้งหมด 
2. มีแผนกลยุธท์ทาง
การเงิน ของคณะ และ
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

1 
 

 
 

83.33 
 

 
 

5,000 
(ใช้เงิน

เดียวกันกับ
องค์ที่ 1 ) 

รองคณบดฝี่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ขาดการวิเคราะห์งบ
การเงินและจัดท า
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของ
นิสิตและค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมทีส่ าคัญๆ 

2. ควรให้ความส าคญัใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิตและค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมทีส่ าคัญ ๆ  เพื่อน า
ผลมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการด้าน
ค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดให้โครงการที่มี
ค่าใช้จ่ายตั้งแต ่100,000 
บาท ข้ึนไป ต้องมีการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่ายต่อหัว 
และศึกษาความเป็นไปได้ของ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ เช่น 
โครงการที่เกีย่วกับงบลงทุน 
สิ่งก่อสร้าง ครภุัณฑ์ เป็นต้น 

 ร้อยละ 80 ของ
โครงการที่มีการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่าย 

2 100 - รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

การน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการท างานให้มี
การพัฒนาท่ีดีขึ้น ยังไม่
สามารถท าได้ครบถ้วน 

ควรจัดล าดับความส าคัญ
ของงานท่ีควรได้รับการ
ปรับปรุงก่อน-หลัง และมี
การมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนในแต่
ละงาน 

1. มอบหมายให้ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้มีผล
การด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
2. จัดโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ี
และเกณฑ ์ตลอดจนเอกสาร
หลักฐาน และการเขยีน
รายงานการประเมินตนเอง 

1. แจ้งผู้บริหารในที่
ประชุมผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ า
คณะ 
2. กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้   
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ ปี
การศึกษา 2555 

ผลการประเมินตนเอง
ของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์ไม่
น้อยกว่า 4.51  

2 
 
 
2 

100 
 
 

100 

9,023 รองคณบดฝี่าย
ประกันคณุภาพ 
/ คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 

ล ำดับ 
ที่ 

ล ำดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 25 25 
2   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลเุป้าหมาย 14 14 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ 
3 1 1 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 21 21 
4 2 2 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
5 3 3 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 11 11 
6 4 4 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
7 5 5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 7 7 
8 6 6 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข 0 0 
9 7 7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสตูรฉบับเดียวกัน 1 1 

10 8 8 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 6 6 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
12 10 10 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 2 2 
13 11 587 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 2 
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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27 25 38 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
28 26 39 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
29 27 40 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF 18 18 
30 28 41 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
31 29 42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 9 9 
32 30 43 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
33 31 44 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 7 7 
34 32 45 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
35 33 46 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 2 2 
36 34 47 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีารประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
16 16 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
38 36 49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 7 7 
39 37 50 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
40 38 51 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 7 7 
41 39 52 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
42 40 53 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 2 2 
43 41 11 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด - - 
44 42 12 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
45 43 13 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
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 
5 5 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
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59 57 63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 4 4 
60 58 64 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
61 59 65 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 1 1 
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) 

16 16 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
66 64 56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 7 7 
67 65 57 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
68 66 58 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 7 7 
69 67 59 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
70 68 60 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 2 2 
71 69 695 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
11 11 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
73 71 697 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 4 4 
74 72 698 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
75 73 699 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 6 6 
76 74 700 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
77 75 701 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 1 1 
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 3,682 3,682 
86 84 76 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา - - 
87 85 77 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 3,437 3,437 
88 86 78 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
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89 87 79 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 213 213 
90 88 80 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 128 128 
91 89 81 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 85 85 
92 90 82 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
93 91 83 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 32 32 
94 92 102 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 173.5 173.5 
95 93 103 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 159.5 159.5 
96 94 104 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 14 14 
97 95 598 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปรญิญา

หรือเทียบเท่า 
173.5 173.5 

98 96 599 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือ
เทียบเท่า 

9 9 

99 97 600 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

85 85 

100 98 601 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

79.5 79.5 

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

- - 

102 100 107 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 147.5 147.5 
103 101 108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 9 9 

104 102 109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 71 71 
105 103 110 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 67.5 67.5 

106 104 111 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 12 
107 105 112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 0 

108 106 113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6 6 
109 107 114 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 6 6 

110 108 115 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 13 13 
111 109 116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 0 

112 110 117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 8 8 

113 111 118 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 5 
114 112 119 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1 1 
115 113 120 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 0 

116 114 121 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 0 
117 115 122 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 1 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          315 

ล ำดับ 
ที่ 

ล ำดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 11.49 11.49 
119 117 123 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 5,876.31 5,876.31 
120 118 124 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
121 119 125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 5,722.36 5,722.36 
122 120 126 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
123 121 127 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 134.71 134.71 
124 122 128 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
125 123 129 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 19.25 19.25 
126 124 130 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นักศึกษา 1198 1198 
127 125 131 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการ

ใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
9923 9923 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.03 4.03 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจดุเช่ือมต่อ
อินเตอร์เนต็ในระบบไรส้าย (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.87 3.87 

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.87 3.87 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

3.92 3.92 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้(เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.44 4.44 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
134 132 138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 4.47 4.47 
135 133 139 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
136 134 140 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 4.09 4.09 
137 135 142 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
138 136 143 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 4.85 4.85 
139 137 84 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ1) 505 505 
140 138 85 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า 495 495 
141 139 86 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ 333 333 
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อาชีพอิสระ) 

142 140 87 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 23 23 
143 141 88 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 17 17 
144 142 681 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว - - 
145 143 89 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 54 54 
146 144 682 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 1 
147 145 683 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร 1 1 
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
14,069.47 14,069.47 

149 147 669 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ2 16.2) 331 331 
150 148 670 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 59 59 
151 149 671 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) - - 
152 150 93 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
93 93 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.02 4.02 

155 153 96 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

16 16 

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.30 4.30 

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 442.54 442.54 

162 160 692 (REPORT) จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 109 109 
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
4.06 4.06 
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164 162 165 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

19 19 

165 163 672 - (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 10 10 

166 164 166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

4 4 

167 165 167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ 

5 5 

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) 57 57 

176 174 181 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

4 4 

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) 

2 2 

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) 

2 2 

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) 0 0 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.45 4.45 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

3.88 3.88 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.57 3.57 

191   จ านวนกิจกรรมนิสิตทีม่ีการน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม 9 9 

   - จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 2 2 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 61 61 

   - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 9 9 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1302 1302 
   - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 1 1 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม 960 960 
   - จ านวนกิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 4 4 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 

 
 

3014 3014 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับการพัฒนาศกัยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
48 48 

193 190 147 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั 173.5 173.5 
194 191 164 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 1 1 
195 192 148 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,957,610 2,957,610 
196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2,606,800 2,606,800 
197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 350,810 350,810 
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199 196 152 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 7,887,281 7,887,281 
200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6,113,281 6,113,281 
201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,774,000 1,774,000 
203 200 156 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 159.5 159.5 
204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 91 91 
205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 68.5 68.5 
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 14 14 
212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9 9 
213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 5 
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 ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับ
ในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

68 68 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 61 61 
221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 7 
223 220 194 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีช่ือปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 
9 9 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7 7 
225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 
227 224 195 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 
5 5 

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 3 
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229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 2 
231 228 200 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

37 37 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 36 36 
233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 1 
235 232 202 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
239 236 203 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า) 
- - 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
243 240 204 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า) 
- - 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
247 244 205 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
251 248 206 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
255 252 207 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ 3 3 
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256 253 208 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ - - 
257 254 209 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพ 4 3 
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ 2 2 
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ - - 
260 257 212 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 
2 1 

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 ิ 22 25 

263 260 215 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 14 16 

264 261 216 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 7 8 
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 
3.71 3.71 

องค์ประกอบท่ี 7  การบรหิารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - - 
268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 3.40 3.40 

269   จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด 95 95 
270   จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
28 28 

   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 14 14 
   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 14 14 

271   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

103 103 

   - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพท้ังในประเทศ 89 89 
   -จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพต่างประเทศ 9 9 

272   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพระดับชาติ - - 
   - ด้านการวิจัย - - 
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ด้านอื่นๆ - - 
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273   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ 

- - 

   - ด้านการวิจัย - - 
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ด้านอื่นๆ - - 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 96,243,000 96,243,000 
285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 376,000 376,000 
286   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ีและที่ดนิ 81,176,000 81,176,000 

   - ปีงบประมาณ 81,176,000 81,176,000 
   - ปีการศึกษา - - 

287   ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 5,896,000 5,896,000 
288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 
289   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปงีบประมาณ) 2,068,000 2,068,000 
290   ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 2,302,000 2,302,000 
291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 9,243,000 9,243,000 
292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 16,651,000 16,651,000 

องค์ประกอบท่ี 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของสถาบันที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ ์(จากคะแนนเตม็ ๕) 
- - 

275 267 579 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 93 93 
276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีคณุลกัษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
4.08 4.08 

277 269 581 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 16 16 

278 270 582 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาโทท่ีมคีุณลกัษณะตามอัต
ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 

4.35 4.35 

279 271 583 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 
280 272 584 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่มีคณุลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
- - 

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑติที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 449.01 449.01 
282 274 689 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 109 109 
283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเตม็ ๕) 4.12 4.12 
284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ ๕) 
- - 
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องค์ประกอบท่ี 98  องค์ประกอบส านักงาน กพร. 
293 277 222 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด 13,748 13,748 
294 278 223 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหล ี - - 
295 279 224 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร - - 
296 280 225 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง 265 265 
297 281 226 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น 206 206 
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 13,277 13,277 
306 290 236 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 
307 291 237 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ - - 
308 292 238 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ

ที่ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
10,814 10,814 

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) 

248 248 

312 296 242 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

172 172 

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) 

- - 
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317 301 248 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามลายูที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

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) 

10,394 10,394 

321 305 252 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอินโดนีเซีย
ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

322 306 253 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

- - 

องค์ประกอบท่ี 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)" 
323 307 608 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย - - 
324 308 609 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี

คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
- - 

325 309 610 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภมูิคุ้มกันภยัจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

- - 

 
 
 



   

 


