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ค ำน ำ 
 
  

สิ่งส ำคัญในกำรใช้ตรวจประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมนั้น  จ ำเป็นต้องใช้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำซึ่งได้ประเมินปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร 
(Procress) และผลลัพธ์ (Output) ซึ่งเป็นหลักส ำคัญที่จะทรำบถึงคุณภำพของบัณฑิต คุณภำพของงำนวิจัยและ 
บริกำรวิชำกำร  รวมทั้งศักยภำพของคณะวนศำสตร์ในกำรสร้ำงผลงำนต่ำง ๆ  

 
คณะวนศำสตร์ มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำระบบประกันคุณภำพให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรและจัดกำร

คุณภำพกำรศึกษำให้สำมำรถผลิตนักวิชำกำรที่มีควำมปรีชำสำมำรถที่สง่ำงำม (Smart Forester) และมีงำนวิจัย
และบริกำรวิชำกำรท่ีถูกยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ  และเป็นผู้ชี้น ำทำงสังคมทำงวิชำกำรป่ำไม้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ควำมส ำเร็จจำกกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองครั้งนี้ได้ส ำเร็จลุล่วงโดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร 

คณำจำรย์ บุคลำกรและนิสิต  ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ  
 

คณะวนศำสตร์ขอขอบคุณคณะกรรมกำรฯ ทุกท่ำนที่มำตรวจและประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้กับคณะ 
วนศำสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมกำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำคณะวนศำสตร์ที่จัดท ำรำยงำนและเตรียมกำรเป็น
อย่ำงดี 
 
 
 
                                                                                               (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) 

     คณบดีคณะวนศำสตร์ 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สถำปนำเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2479  
 
คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นสถำบันอุดมศึกษำในกลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ัน

สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะระดับปริญญำเอก โดยด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักทั้ง 4 ด้ำน 
ได้แก่ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตำมปรัชญำและปณิธำน 
ของมหำวิทยำลัยมำอย่ำงต่อเนื่อง คณะได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ภำยใต้องค์ประกอบคุณภำพ 9 
ด้ำน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่พัฒนำโดยมหำวิทยำลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ยกเว้น
เฉพำะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ด ำเนินกำรระดับมหำวิทยำลัย) และตัวบ่งชี้ที่  15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 
(รำยงำนข้อมูล แต่ไม่น ำคะแนนมำพิจำรณำ) รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้  ผลกำรประเมินตนเองของคณะวนศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จ ำนวน 37 ตัวบ่งชี้ (มก. 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 
13 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมตัวบ่งชี้ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลกำรประเมิน 4.02 อยู่ในระดับ
ดี   โดยด้ำนปัจจัยน ำเข้ำจ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน 4.48 อยู่ในระดับ ดี ด้ำนกระบวนกำร จ ำนวน 19 
ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน3.56 อยู่ในระดับดี  และด้ำนผลผลิตหรือผลลัพธ์ จ ำนวน 14  
ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน 4.53 อยู่ในระดับ ดีมำก 
 ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (รวม 37 ตัวบ่งชี้) 

 
องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 
องค์ประกอบที่  1 ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์และแผนกำรด ำเนินกำร 

5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบที่  2 กำรผลิตบัณฑิต 4.17 4.19 ดี ดี 
องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต  4.67 5.00 ดีมำก ดีมำก 
องค์ประกอบที่  4 กำรวิจัย  4.85 4.32 ดีมำก ดี 
องค์ประกอบที่  5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม 

5.00 4.00 ดีมำก ดี 

องค์ประกอบที่  6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.67 4.33 ดีมำก ดี 

องค์ประกอบที่  7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 3.71 2.91 ดี พอใช้ 
องค์ประกอบที่  8 กำรเงินและงบประมำณ 5.00 3.00 ดีมำก พอใช้ 
องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ 

4.24 3.00 ดี พอใช้ 

คะแนนภำพรวม 4.44 4.02 ดี ดี 
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ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมำตรฐำนอุดมศึกษำ (รวม 37 ตัวบ่งชี้) 
มำตรฐำนอุดมศึกษำ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพบัณฑิต         3.98 4.74 ดี ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
อุดมศึกษำ 

- - - - 

 ก ด้ำนธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกำร
อุดมศึกษำ  

4.49 3.44 ดี พอใช้ 

 ข ด้ำนพันธกิจของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ  4.61 4.13 ดีมำก ดี 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.86 3.99 ดี ดี 

คะแนนภำพรวม 4.34 4.02 ดี ดี 

 ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (รวม 37 ตัวบ่งชี้) 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 
ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

ด้ำนนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.49 4.25 ดี ดี 
ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 4.14 3.81 ดี ดี 
ด้ำนกำรเงิน 5.00 4.00 ดีมำก ดี 
ด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้และนวัตกรรมม 4.06 4.04 ดี ดี 

คะแนนภำพรวม 4.54 4.02 ดีมำก ดี 

 ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ (รวม 37 ตัวบ่งชี้) 

มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 
ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

- - - - 

1)   ด้ำนกำยภำพ 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 
2)   ด้ำนวิชำกำร 4.06 3.73 ดี ดี 
3)   ด้ำนกำรเงิน 5 3.00 ดีมำก พอใช้ 
4)   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 3.99 3.22 ดี พอใช้ 

2. มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

- - - - 

1)    ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 4.32 4.71 ดี ดีมำก 
2)    ด้ำนกำรวิจัย 4.85 4.32 ดีมำก ดี 
3)    ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 5 4.00 ดีมำก ดี 
4)    ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.33 ดีมำก ดี 
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มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 
ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

คะแนนภำพรวม 4.17 4.02 ดี ดี 

ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งชี้ พบว่ำ มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลกำรประเมิน 4.51-
5.00) จ ำนวน ... ตัวบ่งชี้ ตัวบง่ชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลกำรประเมิน 3.51-4.50) จ ำนวน ...  
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลกำรประเมิน 2.51-3.50) จ ำนวน ... ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มี
คุณภำพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลกำรประเมิน 1.51-2.50) จ ำนวน ... ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลกำรประเมิน 0.00-1.50) จ ำนวน ...  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ... (เฉพำะกรณีท่ี
มีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน) 

ผลกำรประเมินตนเอง/ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีจุดแข็ง และจุดที่
ควรพัฒนำ ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 ประเมนิตนเอง กรรมกำร 
 จุดแข็ง 1. มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่ 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และวิสัยทัศน์
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2.  มีกำรให้บริกำรด้นต่ำง ๆ แก่นิสิต 
เช่น ห้องสมุด   สื่อกำรเรียนกำรสอน 
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สำย และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก อ่ืน ๆ 
3.  มีระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำ
และบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำรแก่นิสิต กำร
ส่งเสริมกิจกรรม กำรให้ค ำปรึกษำ
วิชำกำรระดับปริญญำตรีครบถ้วนทุก
ตัวบ่งชี้ 
4. คณะฯ มีระบบ กลไก มีกำร
ด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบครบถ้วน 
มีงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย มี
สัดส่วนงบประมำณวิจัยต่ออำจำรย์สูง
กว่ำเกณฑ์ 
5. คณะวนศำสตร์มีโครงกำรบริกำรทำง
วิชำกำรอย่ำงหลำกหลำยตำมควำม
ต้องกำรของสังคม ชุมชน 
6. คณะวนศำสตร์มีระบบและกลไกใน
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
7. คณะวนศำสตร์มีกระบวนกำรบริกำร
ทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ 
 

1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดในกำรวำง
ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือน ำพำ
คณะเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้
แห่งอำเซียน 
2. มีคณำจำรย์ที่มีศักยภำพ และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
3. มีศักยภำพในกำรหำทุนวิจัยจำกภำยนอก 
และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร
สูง 

 แนวทำงเสริมจุดแข็ง ไม่มี ไม่มี 
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 จุดที่ควรพัฒนำ 1. สัดส่วนคุณวุฒิอำจำรย์และอำจำรย์
ที ่

ด ำรงต ำแหน่งวิชำกำรต่ออำจำรย์
ประจ ำน้อยกว่ำเกณฑ์ 
2.ควรมีกำรประเมินผลระบบกำรให้
ค ำปรึกษำวิชำกำรและน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้
ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น  

1. ระบบและกลไกกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละพันธกิจ 
ยังไม่สมบูรณ์ 
2. ยังไม่สำมำรถน ำระบบกำรประกัน
คุณภำพ มำใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของคณะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3. ควรมีระบบสำรสนเทศให้ครบทุกภำรกิจ
เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลจำก
ระบบสำรสนเทศได้ 
4. ควรมีกำรด ำเนินกำรด้ำนองค์ควำมรู้ทำง
วนศำสตร์ 
5. ควรจัดเตรียมข้อมูลและสำรสนเทศท่ี
สนับสนุนกำรประกันคุณภำพ และใช้
ร่วมกันทั้งระดับบุคคลและคณะให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
6. ควรพัฒนำระบบประกันคุณภำพให้เป็น
เครื่องมือบริหำรจัดกำรคณะให้บรรลุสู่
เป้ำหมำยที่ต้องกำร 

 ข้อเสนอแนะ 1. กระตุ้น สนับสนุน ให้อำจำรย์ขอ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ิมขึ้นให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์ 

 

1. ควรวำงระบบและกลไกในกำรควบคุม
ติดตำมและประเมินผลในแต่ละพันธกิจให้
สมบูรณ์ เพ่ือสะท้อนวิสัยทัศน์หรือ
เอกลักษณ์ของคณะที่มุ่งเป็น “ศูนย์กลำง
กำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน”  ได้
อย่ำงชัดเจน2. ควรน ำระบบประกัน
คุณภำพมำใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คณะให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. จัดท ำให้ระบบประกันคุณภำพ เป็น
เครื่องมือของกำรบริหำรจัดกำรคณะให้
บรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ 
4. จัดประชุม ประชำพิจำรณ์ เพื่อก ำหนด
มำตรฐำนตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภำพท่ี
เป็นอัตลักษณ์ของคณะ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนของมหำวิทยำลัย มำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ และมำตรฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
5. พัฒนำ ระบบจัดเตรียมข้อมูลและ
สำรสนเทศที่สนับสนุนกำรประกันคุณภำพ 
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และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคลและคณะให้
สมบูรณ์เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 
6. ควรด ำเนินกำรประเมินผลตำมตัวบ่งชี้
และน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลมำกข้ึน 

 แนวปฏิบัติที่ดี ไม่มี ไม่มี 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้วิวัฒนำกำรมำจำกโรงเรียนป่ำไม้ของกรมป่ำไม้ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์เปิดสอนเป็นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2479 ในระยะแรก “โรงเรียน
ป่ำไม ้จังหวัดแพร่” มีหลักสูตรกำรศึกษำ 2 ปี มีนิสิตในปีแรกรวม 25 คน เป็นข้ำรำชกำรกรมป่ำไม้ที่ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือก 17 คน และสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมปีที่ 8 อีกจ ำนวน 8 คน ผู้ที่เรียน
ตำมหลักสูตรจะได้รับประกำศนียบัตรกำรป่ำไม้ กำรสอนตำมหลักสูตร 2 ปี ได้ด ำเนินกำรมำจนถึง พ.ศ. 2482 
หลังจำกนั้นได้รับนิสิตเฉพำะจำกผู้ส ำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8 ที่ผ่ำนกำรสอบแข่งขันเข้ำศึกษำปีละ 25 คน และได้
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนป่ำไม้เป็น “โรงเรียนวนศำสตร์” ในระยะนี้ได้มีกำรเปลี่ยนหลักสูตรจำก 2 ปี เป็น 3 ปี และผู้ที่
ส ำเร็จกำรศึกษำจะได้รับอนุปริญญำวนศำสตร์  แต่จะรับเฉพำะผู้ที่ส ำเร็จจำกโรงเรียนเตรียมวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์แม่โจ้เท่ำนั้น และได้ด ำเนินกำรติดต่อกันมำจนถึง พ.ศ. 2490 จึงได้เปิดรับนิสิตจำกผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับเตรียมอุดมศึกษำโดยทั่วไป ในระยะนี้ได้มีกำรเปลี่ยนชื่อโรงเรียนวนศำสตร์เป็น “วิทยำลัยวน
ศำสตร์” 

พ.ศ. 2486 มีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ขึ้น วิทยำลัยวนศำสตร์จึงได้เปลี่ยนฐำนะเป็น “คณะ 
วนศำสตร์” และอยู่ในสังกัดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2487 เปิดสอนตำมหลักสูตรปริญญำตรี 5 ปีขึ้นเป็นครั้งแรก และได้ท ำกำรสอนมำได้เพียง 3 ป ี
จนถึงปี พ.ศ. 2489 ก็จ ำเป็นต้องระงับกำรสอนตำมหลักสูตรปริญญำตรีไว้ชั่วครำวเนื่องจำกขำดแคลนอำจำรย์
และอุปกรณ ์คงเปิดสอนแต่เฉพำะหลักสูตรอนุปริญญำ 3 ปี 

พ.ศ. 2499 คณะวนศำสตร์ได้ย้ำยจำกจังหวัดแพร่มำอยู่ในบริเวณมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  บำงเขน 
และได้ฟ้ืนฟูกำรสอนตำมหลักสูตรปริญญำตรี 5 ปีขึ้นมำใหม่ 

พ.ศ. 2507 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญำตรีจำก 5 ปี มำเป็นหลักสูตร 4 ปี มีสำขำวิชำเอก 3 สำขำ คือ 
สำขำวิชำวนศำสตร์ทั่วไป สำขำวิชำอนุรักษวิทยำ และสำขำวิชำวนผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ. 2510 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วนศำสตร์) 
พ.ศ. 2516 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญำตรีแบ่งออกเป็น 2 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำ

ไม ้และสำขำวิชำวนผลิตภัณฑ์ 
พ.ศ. 2520 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญำตรีแบ่งออกเป็น 3 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำ

ไม ้สำขำวิชำวนผลิตภัณฑ์ และสำขำชีววิทยำป่ำไม้ 
พ.ศ. 2529 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญำตรีแบ่งออกเป็น 3 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำทรัพยำกรป่ำไม้ 

สำขำวิชำวนผลิตภัณฑ์ และสำขำวิชำวนศำสตร์ชุมชน 
พ.ศ. 2532 เริ่มโครงกำรส่งเสริมโอกำสศึกษำต่อส ำหรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยจำก

โรงเรียนมัธยมศึกษำในท้องถิ่น (โควตำพิเศษ) โดยวิธีรับตรง 
พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับปริญญำเอก หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศำสตร์) 
พ.ศ. 2540 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญำตรีแบ่งออกเป็น ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีทำงไม้) และวิทยำศำสตรบัณฑิต (วนศำสตร์) และเปิดสอนหลักสูตรปริญญำโทภำคพิเศษ สำขำกำร
บริหำรทรัพยำกรป่ำไม้ 
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พ.ศ. 2542 เปิดสอนโครงกำรหลักสูตรปริญญำตรีคู่ขนำนสองปริญญำ คือ ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต  
(วนศำสตร์) สำขำวนศำสตร์ชุมชน คู่ขนำนกับ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ ใช้
เวลำศึกษำ 5 ปี 

พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรปริญญำตรีปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดำษ) 
พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรนำนำชำติสำขำวิชำวนศำสตร์เขตร้อน (Tropical Forestry) ทั้งในระดับ

ปริญญำโทและปริญญำเอก 
พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญำตรีแบ่งออกเป็น ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต (วนศำสตร์) ปริญญำ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงไม้) ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและ
กระดำษ) และปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต (วนศำสตร์) สำขำวนศำสตร์ชุมชนคู่ขนำนกับหลักสูตรศิลปศำสตร
บัณฑิต สำขำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 

โดยมีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรคณะวนศำสตร์ ในช่วงเวลำต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
1. พระยำพนำนุจร ผู้วำงรำกฐำนกำรศึกษำวนศำสตร์ 
2. พระยำอนุวัฒน์วนรักษ์ ผู้วำงรำกฐำนกำรศึกษำวนศำสตร์ 
3. หลวงวิลำสวนวิท ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนป่ำไม้แพร่ พ.ศ. 2478-2485 
4. หลวงบริหำรวนเขต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนป่ำไม้แพร่ พ.ศ. 2485-2487 
5. อำจำรย์คิด สุวรรณสุทธิ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยวนศำสตร์ พ.ศ. 2487-2488 
6. อำจำรย์ ม.จ. โกสิต กิติยำกร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยวนศำสตร์ พ.ศ. 2488-2489 
7. พล.ต.ท.เพียรสฤษฎ์ ยุทธศิลป พิริยะโยธิน คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2489-2491 
8. ศำสตรำจำรย์ ม.จ. สืบสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2491-2502 
9. ศำสตรำจำรย์เทียม คมกฤส คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2502-2513 
10. ศำสตรำจำรย์ ดร.สง่ำ สรรพศรี คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2513-2515 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จงรัก ปรีชำนนท์ คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2515-2523 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2523-2530 
13. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สถิตย์ วัชรกิตติ คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2530-2533 
14. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัติ เรืองพำนิช คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2533-2537 
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่ำห์ คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2537-2541 
16. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุทิศ กุฎอินทร์ คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2541-2548 
17. อำจำรย์ ดร.ด ำรงค์ ศรีพระรำม คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2549-2553 
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วันชัย อรุณประภำรัตน์ คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2553-2557 
19. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศำสตร์ พ.ศ.2557-ปัจจุบัน 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญำขององค์กร (Philosophy) 

“มีควำมรู้ คู่คุณธรรม น ำกำรวิจัย พัฒนำกำรป่ำไม้ รับใช้สังคม” โดย 
1. มีควำมรู้ คู่คุณธรรม (Virtue) : หมำยถึง นิสิตและบุคลำกรทุกคนของคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ ต้องเป็นผู้ที่รักษำควำมสัตย์ มีควำมจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ
เป็นธรรม รู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในควำมสัตย์ควำมดีนั้น กำรอดทน อดกลั้น และอด
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ออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงควำมสัตย์สุจริตไม่ว่ำจะด้วยประกำรใด รู้จักละวำงควำมชั่ว ควำมทุจริต  และรู้จักสละ
ประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้ำนเมือง 

2. น ำกำรวิจัย พัฒนำกำรป่ำไม้ (Lead of Research and Forest Development) : นิสิตและ
บุคลำกรของคณะวนศำสตร์ ต้องมุ่งท ำกำรวิจัยสร้ำงสรรค์ เพื่อประโยชน์ของงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม 

3. รับใช้สังคม (Social Responsibility) : นิสิตและบุคลำกรคณะวนศำสตร์ทุกคนล้วนมุ่งท ำงำนด้ำน
กำรป่ำไมเ้พ่ือรับใช้สังคม 

ปณิธำนขององค์กร (Determination) 

 1.  สร้ำงควำมรู้ : นิสิตและบุคลำกรคณะวนศำสตร์ เป็นผู้ที่สร้ำงสรรค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้เพ่ือกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมโลกอย่ำงภำคภูมิ 
 2. คู่คุณธรรม : นิสิตและบุคลำกรคณะวนศำสตร์ทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ร่วม
ผลักดันสังคมป่ำไม้สู่สังคมแห่งธรรมำภิบำล (Good Governance) 
 3. ผู้น ำวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ : นิสิตและบุคลำกรคณะวนศำสตร์ เป็นผู้น ำในระดับชำติและนำนำชำติ ใน
กำรผลักดันให้เกิดกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ 

ค่ำนิยมหลัก (Core Value) 

หมำยถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐำนที่มีควำมเป็นลักษณะเฉพำะของบุคลำกรและส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน
ของนิสิตและบุคลำกรของคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งมีนัยของควำมหมำย ที่เป็นตัวย่อ คือ  
“วนศำสตร์ ศำสตร์แห่งชีวิต (FORESTRY)” ประกอบไปด้วย 

1) F (Friendly)      หมำยถึง มีควำมเป็นมิตรไมตรีกับทุกคน 
2) O (Only One)    หมำยถึง มีควำมเป็นหนึ่งเดียวที่โดดเด่นด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ 
3) R (Respect)   หมำยถึง กำรให้เกียรติและเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
4) E (Ethic)   หมำยถึง มีคุณธรรมและจริยธรรม 
5) S (Spirit)   หมำยถึง ควำมมีน้ ำใจและจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นวนศำสตร์ 
6) T (Teamwork)   หมำยถึง สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ดี 
7) R (Rational)   หมำยถึง เป็นผู้ที่ด ำรงไว้ซึ่งควำมมีเหตุมีผล 
8) Y (Yield)   หมำยถึง กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน” 

พันธกิจ (Mission) 

 1. สร้ำงบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยปัญญำ คุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญำณในกำรรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ ให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของสังคมให้เกิดควำมยั่งยืน 
 3. บริหำรจัดกำรคณะวนศำสตร์และพัฒนำเครือข่ำย ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และ ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงและท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ 
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 4. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ำยทอด และให้บริกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคม 

1.3 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 
 

           
 

                                          สายการบังคับบัญชา                                 ต าแหน่งทางการบริหาร 

                                        สำยกำรให้ค ำปรึกษำ                               ต ำแหน่งภำยใน 

 

1.4 รำยนำมผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจ ำคณะ และคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

 รำยนำมผู้บริหำร 
 1. นำยจงรัก วัชรินทร์รัตน์   คณบดีคณะวนศำสตร์         
 2. นำยนิคม แหลมสัก     รองคณบดีฝ่ำยเสริมสร้ำงศักยภำพ 
 3. นำยดอกรัก มำรอด   รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ 
 4. นำยวิวัฒน์ หำญวงศ์จิรวัฒน์                                                              รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ 
 5. นำยกอบศักดิ์ วันธงไชย                                                                                  รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
 6. นำยประทีป ด้วงแค                                                                                                    รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
 7. นำยสคำร ทีจันทึก                            รองคณบดีฝ่ำยสถำนีวิจัยและป่ำสำธิต 
 8. นำงพัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์                                               รองคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 
 

       คณบดี 

รองคณบดีฝ่ำยต่ำงๆ 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเลขำนุกำรคณะ 

  หัวหน้ำภำควิชำ 

 กำรจัดกำรป่ำไม้ 
 ชีววิทยำป่ำไม้ 
 วนผลิตภัณฑ์ 

 วนวัฒนวิทยำ 

 วิศวกรรมป่ำไม ้

 อนุรักษวิทยำ 

 ผอ.ศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
 ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ประธำนโครงกำร 

ปริญญำโทภำคพิเศษ 
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 รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
     1. คณบดีคณะวนศำสตร์     ประธำนกรรมกำร 
     2. รองคณบดีฝ่ำยเสริมสร้ำงศักยภำพ      กรรมกำร 
     3. รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ   กรรมกำร 
      4. หัวหน้ำภำควิชำกำรจัดกำรป่ำไม้  กรรมกำร 
      5. หัวหน้ำภำควิชำชวีวิทยำป่ำไม้   กรรมกำร 
      6. หัวหน้ำภำควิชำวนผลติภัณฑ์   กรรมกำร 
      7. หัวหน้ำภำควิชำวนวฒันวิทยำ   กรรมกำร 
      8. หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมป่ำไม้   กรรมกำร 
      9. หัวหน้ำภำควิชำอนุรักษวิทยำ   กรรมกำร 
      10 นำยพรเทพ  เหมือนพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.5 หลักสูตร และสำขำวิชำที่เปิดสอน  

 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำและ/หรือสำขำวิชำ 
ชื่อหลักสูตร

ทั้งหมด 
ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 

() 
ไม่เปิดสอน 

(X) 
ภำคปกติ 

() 
ภำคพิเศษ 

() ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก ภำษำไทย 
() 

นำนำชำติ
() แผน  

ก 
แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

คณะวนศำสตร ์                         
1. วท.บ. (วน
ศำสตร์)  

          
         

2. วท.ม. (วน
ศำสตร์ชุมชน) 

    


      
         

3. วท.ม. (บริหำร
ทรัพยำกรปำ่ไม้
และสิ่งแวดล้อม) 

        



  

        

4. วท.ม. (วน
ศำสตร์เขตร้อน 
(นำนำชำติ)) 

    



      

         

5. ปร.ด. (วน
ศำสตร์)  

          
          

ภำควิชำกำร
จัดกำรปำ่ไม ้

            
            

6. วท.ม. (กำร
จัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้) 

    



      

         

ภำควิชำชีววิทยำ
ป่ำไม ้

            
            

7. วท.ม. 
(วิทยำศำสตร์
ชีวภำพป่ำไม)้ 

    



      

         

ภำควิชำวน
ผลิตภัณฑ ์

            
            

8. วท.บ. 
(วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีทำงไม้) 
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ชื่อหลักสูตร
ทั้งหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิดสอน 
(X) 

ภำคปกติ 
() 

ภำคพิเศษ 
() ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

9. วท.บ. 
(เทคโนโลยีเยื่อ
และกระดำษ) 

          

         

10. วท.ม. 
(เทคโนโลยี
อุตสำหกรรมไม้
และกระดำษ) 

    



      

         
ภำควิชำวนวัฒน
วิทยำ 

            
            

11. วท.ม. 
(เทคโนโลยี
วนวัฒน)์ 

     
 

      

         

ภำควิชำ
วิศวกรรมป่ำไม ้

            
            

12. วท.ม. 
(วิศวกรรมป่ำไม)้ 

    


      
         

ภำควิชำอนุรักษ
วิทยำ 

            
            

13. วท.ม. (กำร
จัดกำรลุ่มน้ ำและ
สิ่งแวดล้อม) 

    



      

         
14. วท.ม. 
(อุทยำน 
นันทนำกำร และ
กำรท่องเท่ียว) 

    



      

         

15. ปร.ด. (อุทยำน 
นันทนำกำร และ
กำรท่องเท่ียว) 

    



    

          

รวม 3 - 10 - 1 2 14 1 15 - 14 1 

 จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำ/สำขำวิชำ  ปีกำรศึกษำ 2556 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
ระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ 

รวม 
 ป.โท ป.เอก 

คณะวนศำสตร์ - - -  
วท.บ.สำขำวนศำสตร ์ 159  - -  159 
ภำควิชำกำรจัดกำรป่ำไม้  -  - -   - 
วท.ม. สำขำวนศำสตร์ชุมชน 13 -   - 13 
วท.ม. สำขำวิชำกำรจดักำรทรัพยำกรป่ำไม ้  - 32  - 32 
ภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้  - -   -  - 
วท.ม. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพป่ำไม ้  - 33  - 33 
ภำควิชำวนผลิตภัณฑ ์  - -   - - 
วท.บ. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงไม ้ 34 -   - 34 
วท.บ. สำขำวิชำเทคโนโลยีเยื่อและกระดำษ 21 -  -  21 
วท.ม. สำขำวิชำเทคโนโลยีอตุสำหกรรมไม้และกระดำษ  -  - 19 19 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
ระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ 

รวม 
 ป.โท ป.เอก 

ภำควิชำวนวัฒนวิทยำ  -  -  - -  
วท.ม. สำขำวิชำเทคโนโลยีวนวัฒน์  - 34 -  34 
ภำควิชำวิศวกรรมป่ำไม้  -  -  -  - 
วท.บ. (วนศำสตร์) สำขำวิศวกรรมป่ำไม ้ 12 -  -  12 
ภำควิชำอนุรักษวิทยำ  -  -  - -  
วท.บ. (วนศำสตร์) สำขำกำรจดักำรลุ่มน้ ำและสิ่งแวดล้อมและ
สำขำอุทยำน นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว -  -  - -  
วท.ม. สำขำวิชำกำรจดักำรลุ่มน้ ำและสิ่งแวดล้อม  - 24 -  24 
วท.ม. สำขำวิชำอุทยำน นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว  - 19  - 19 
ปร.ด. สำขำวิชำอุทยำน นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว  -   10 10 
วท.ม.สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม  - 14  - 14 

จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนทั้งหมด 239 142 29 410 

  

1.6 จ ำนวนนิสิตทั้งหมด FTES และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 จ ำนวนนิสิตทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2556 คณะวนศำสตร์.  
(ใช้ข้อมูลส ำนักทะเบียนและประมวล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556) 

ระดับปริญญำ หลักสูตรภำษำไทย หลักสูตรนำนำชำติ รวมทั้งหมด 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

ปริญญำตรี 1,188 - - - 1,188 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญำโท แผน ก 218 99 3 - 320 

แผน ข - 28 - - 28 
ปริญญำเอก 31 - - - 31 
รวมจ ำนวนนิสิตทั้งหมด 1,437 127 3  1,567 
รวมจ ำนวนนิสิตปริญญำโท แผน 
ก และปริญญำเอก 

- - - - 354 

ร้อยละของจ ำนวนนิสิตปริญญำ
โท แผน ก และปริญญำเอกต่อ
จ ำนวนนิสิตทั้งหมด 

17.47 77.95 - - 22.40 
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 จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) ของคณะวนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2556 แยกตำมภำควิชำ/
สำขำวิชำ  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 
ระดับปริญญำ หลักสูตรภำษำไทย หลักสูตรนำนำชำติ รวมทั้งหมด 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 
ปริญญำตรี - - - - 619.48 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญำโท แผน ก - - - - 280.25 

แผน ข - - - - - 
ปริญญำเอก - - - - - 
รวม FTES - - - - 900 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 (ใช้ข้อมูลส ำนักทะเบียนและประมวลผล) 
ระดับปริญญำ หลักสูตรภำษำไทย หลักสูตรนำนำชำติ รวมทั้งหมด 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 
ปริญญำตรี 246 - - - 246 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญำโท แผน ก 45 25 - - 70 

แผน ข - 15 - - 15 
ปริญญำเอก 3 - - - 3 
รวมจ ำนวนบัณฑิตทั้งหมด 294 40 - - 334 

1.7 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน คณะวนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2556  
   (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่)  
  (กำรนับจ ำนวนบุคลำกร ก ำหนดให้นับที่มีระยะเวลำกำรท ำงำน ดังนี้ ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน   
6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่ำ 6 เดือนไม่สำมำรถน ำมำนับได้) 

 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (FTET) (ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ) 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

อำจำรย์ - 4 19 23 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - 2 32 34 
รองศำสตรำจำรย์ - 2 11 13 
ศำสตรำจำรย์ - - 1 1 

รวม - 8 63 71 

 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีล่ำทุกประเภท (ลำศึกษำต่อ/ลำเขียนต ำรำ/ลำท ำวิจัยต่ำงประเทศและลำ
.....) 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
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อำจำรย์ - 9 - 9 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - - - - 
รองศำสตรำจำรย์ - - - - 
ศำสตรำจำรย์ - -- - - 

รวม - 9 - 9 

 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (FTET) (รวมลำทุกประเภท) 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

อำจำรย์ - 12 20 32 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - 2 32 34 
รองศำสตรำจำรย์ - 2 11 13 
ศำสตรำจำรย์ - - 1 1 

รวม - 16 64 80 
 

 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน คณะวนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2556 

ประเภท จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท     รวม 

นักวิจัย - - 5 - 5 
ช่วยวิชำกำร 49.5 36 7 - 92.5 

รวม     97.5 
แรงงำน เช่น พนักงำนท ำควำมสะอำด 
พนักงำนขับรถ ฯลฯ 

- - - - - 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณและอำคำรสถำนที่ 
 รำยจ่ำยจริง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

 
ประเภท งบประมำณ (บำท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมำณ 

แผ่นดิน : เงินรำยได ้แผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 
รวม 48,150,888.75 44,205,316.26 92,356,205.01 100 52.14 : 47.86 
-  งบบุคลำกร 29,629,089.74 4,766,079.63 34,395,169.37 37.24 86.14 : 13.86 
-  งบด ำเนินกำร 6,280,256.01 28,303,393.85 34,583,649.86 37.45 18.16 : 81.84 
-  งบลงทุน 12,041,543.00 1,777,404.08 13,818,947.08 14.96 87.14 : 12.86 
-  งบอุดหนุน 200,000.00 2,524,443.86 272,4443.86 2.95 7.34  : 92.66 
-  งบรำยจ่ำยอื่นๆ - 6,833,994.84 6,833,994.84 7.40  0.00 : 100.00 

 ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

ประมำณกำรรำยรับ จ ำนวนเงิน (บำท) 
-  งบประมำณแผ่นดิน 64,139,500.00 
-  งบประมำณเงินรำยได้ 46,248,862.00 
รวมทั้งหมด 110,388,362.00 
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ประมำณกำรรำยจ่ำย งบประมำณ (บำท) 
แผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 

-  งบบุคลำกร 30,591,600.00 6,945,641.00 37,537,241.00 
-  งบด ำเนินกำร 5,617,800.00 18,755,402.00 24,373,202.00 
-  งบลงทุน 7,980,000.00 6,855,500.00 14,835,500.00 
-  งบอุดหนุน 19,950,100.00 6,903,500.00 26,853,600.00 
-  งบรำยจ่ำยอื่นๆ - 5,560,000.00 5,560,000.00 
-  งบส ำรองจ่ำย - - - 
รวมทั้งหมด 64,139,500.00 45,020,043.00 109,159,543.00 

 อำคำรและสถำนที่ 
 

ชื่ออำคำร ปีท่ีเริ่มใช้ พื้นที่ใช้สอย 
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอำคำร
ประหยัดพลังงำน (ใช่/ไม่ใช่) อำคำรที่ ชื่ออำคำร 

1 ตึกเทียมคมกฤส 2521 1080 ใช่ 
2 ตึกวนศำสตร์ 60 ปี 2540 1834 ไม่ใช่ 
3 ตึกวินิจวนันดร 2505 391 ไม่ใช่ 
4 ตึกภำควิชำกำรจัดกำรป่ำไม้ 2498 720 ไม่ใช่ 
5 อำคำรวนผลิตภัณฑ์ 2 2507 329.75 ไม่ใช่ 
6 อำคำรวนผลิตภัณฑ์ (ตึกโชติรักติ

ประกำร) 4  
2507 1,094.25 ไม่ใช่ 

7 สโมสรนิสิตวนศำสตร์ 2504 357 
 

ไม่ใช่ 

8 กระท่อมวนกร (1) 2532 121.12 ไม่ใช่ 
9 อำคำรพักนิสิตปริญญำโท 2542 85.80 ไม่ใช่ 
10 สโมสรนิสิต (ห้องซ้อมดนตรี) 2537 54.86 ไม่ใช่ 
11 อำคำรปฎิบัติกำร 1 เพำะเลี้ยง

เนื้อเยื่อไม้ 
2537 193.20 ไม่ใช่ 

12 อำคำรโรงอำหำรคณะฯ 2553 1012.55 ไม่ใช่ 
13 อำคำรปฎิบัติกำรทำงวนศำสตร์ 

72 ปี 
2555 12130 ไม่ใช่ 

14 อำคำรปฎิบัติกำรวนผลิตภัณฑ์ 2555 2970 ไม่ใช่ 
15 กระท่อวมวนกร 2532 105 

 
ไม่ใช่ 

16 โรงจอดรถ 2538 84 ไม่ใช่ 
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 ข้อมูลทำงกำยภำพและทรัพยำกรในภำพรวมของคณะ 
 พื้นที่ภำพรวมของคณะ จ ำนวนพื้นที่ (ตำรำงเมตร) 
1. พ้ืนที่แนวรำบทั้งหมด  เนื้อท่ี 16 ไร่ 
2. พ้ืนที่ชั้น 1 ของทุกอำคำรรวมกัน  - 
3. พ้ืนที่ที่เป็นถนนและลำนกิจกรรมทุกประเภทที่มีกำรปรับ

ผิวหน้ำโดยวัสดุประเภทต่ำงๆ เช่น ลำนคอนกรีต ลำนลำด
ยำงมะตอย ฯลฯ  

- 

4. พ้ืนที่ภำยในอำคำรที่เป็น Green Area 
เช่น .................................  

- 

5. พ้ืนที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) - 
 รถของคณะ จ ำนวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 15 
2. รถจักรยำนยนต์ 2 
3. รถจักรยำน - 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงำนเด่นที่ภำคภูมิใจ 
 1. เป็นสถำบันที่มีควำมเก่ำแก่ ผลิตบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนป่ำไม้มำกว่ำ ๘๐ ปี มีบุคลำกรที่มี
กำรสั่งสมองค์ควำมรู้มำต่อเนื่องยำวนำน และมีพัฒนำกำรเรื่องกำรตอบค ำถำมปัญหำป่ำไม้ของประเทศอย่ำง
ต่อเนื่องจนสำมำรถเข้ำใจปัญหำอย่ำงถ่องแท้  
 2. มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทำงกำยภำพทั้งอำคำรสถำนที่ ตลอดจนสถำนีฝึกนิสิตในภำคสนำม  
 3. มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ และศิษย์ปัจจุบัน มีพันธมิตรในกำรท ำงำนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศอย่ำงกว้ำงขวำง  
 4. นิสิตและบุคลำกรมีจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ำไม้  
 5. สังคมก ำลังให้ควำมส ำคัญกับปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติโดยเฉพำะทรัพยำกรป่ำไม้และ 
สัตว์ป่ำ  

1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินฯ ในรอบปีกำรศึกษำ 2555 
ของคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์         
 

ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน ผู้ก ำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
- 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
1. ควรมีระบบและกลไกกำร
บริหำรหลักสูตรให้ชัดเจน โดย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำเพ่ือหำ
แนวทำงในกำรบริหำรหลักสูตรเพื่อก ำกับและ
ควบคุมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน

รองคณบดีฝ่ำย
กำรศึกษำ/
คณะกรรมกำร
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ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน ผู้ก ำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
ด ำเนินกำรก ำกับและควบคุมให้มี
กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรศึกษำปี 2548 และ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

กำรศึกษำปี 2548 และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิให้
ครบทุกหลักสูตร 

กำรศึกษำ 

2. คณะวนศำสตร์ ควรมีกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจ ในกระบวนกำรจัด
กำรศึกษำแก่ผู้รับผิดชอบและ
คณำจำรย์โดยมีกำรประชุมสัมมนำ
ในประเด็นที่คณำจำรย์ยังไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอุดมศึกษำที่ก ำหนดไว้ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรจัดท ำ 
มคอ.3-7 เทคนิคกำรสอนและ
วัดผลสัมฤทธิ์ 

โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ 

คณะกรรมกำร
กองทุนพัฒนำ
บุคลำกรคณะวน
ศำสตร์ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
3. ควรมีแผนพัฒนำนิสิต ด้ำน
ทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศ และ
ทักษะด้ำน IT  เพ่ือรองรับสู่กำร
เป็นประชำคมอำเซียน  โดยมีกำร
ก ำหนดแผนงำน โครงกำร/
กิจกรรม งบประมำณสนับสนุน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ และมีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

ด ำเนินกำรบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ที่1.1 ปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตรให้ได้มำตรฐำนสำกลและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศในโครงกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นิสิต
และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ
ภำษำอังกฤษ 

คณะกรรมกำร
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4. คณะกรรมกำรกิจกรรมนิสิต 
ระดับคณะควรมีกำรจัดท ำ
แผนงำนพัฒนำนิสิตให้เข้ำกับ
ระบบ PDCA เช่นเดียวกับ
โครงกำร/กิจกรรมนิสิตที่มีกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบ PDCA 

ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรกิจกำร
นิสิตเพ่ือหำรือจัดท ำแผนงำนพัฒนำนิสิตให้เข้ำกับ
ระบบ PDCA  

คณะกรรมกำร
กิจกำรนิสิต 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
5. ควรมีกำรจัดกำรควำมรู้จำก
งำนวิจัยให้ชัดเจน โดยมี
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และคัดสรรองค์ควำมรู้จำก

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยเพ่อพัฒนำ
ทรัพยำกรป่ำไม้ 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
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ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน ผู้ก ำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

งำนวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรม 
6. ควรมีระบบกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยที่ได้รับทุน
ทั้งจำกคณะและทุนอ่ืนๆ โดย
คณะกรรมกำรวิจัย เพื่อติดตำม 
ดูแล ทั้งในด้ำนคุณภำพงำนวิจัย 
และกำรแก้ไขปัญหำในกรณีที่มี
ปัญหำจำกกำรวิจัยส ำหรับนักวิจัย
ใหม่ๆ 

โครงกำรติดตำมและประเมนผลโครงกำรวิจัยด้ำน
ทรัพยำกรและฝึกอบรม 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ 

7. ควรมีระบบและกลไกส่งเสริม
กำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ในระดับคณะที่ชัดเจน และ
เชื่อมโยงกับส ำนักบริกำรวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัย 

โครงกำรจัดประกวดนวัตกรรมและผลงำน
สร้ำงสรรค ์

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ 

8. ควรกระตุ้นให้คณำจำรย์มี
ผลงำนวิจัย 
ทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง 

โครงกำรสัมมนำเพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรหำแหล่ง
ทุนวิจัย 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ 

9. จัดท ำแผนกำรพัฒนำงำนวิจัยที่
น ำไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริม
ศักยภำพของคณำจำรย์และคณะ
ให้มำกยิ่งขึ้น 

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับ
หน่วยงำนภำยในและต่ำงประเทศ 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้และ
คณะกรรมกำรวิเทศ
สัมพันธ์ 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
10. ควรมีกำรจัดท ำแผนกำร
บริกำร 
วิชำกำรแก่สังคมทั้งแผนระยะยำว
และแผนประจ ำปี  ทั้งนี้ควรบูรณำ
กำรจัดท ำแผนกำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำร
งำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
กับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์ ปี 
พ.ศ. 2556 

คณะกรรมกำร
วำงแผนคณะวน
ศำสตร์ 

11. ควรจัดท ำแผนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่ 
สังคมท้ังแผนระยะยำวและแผน
ประจ ำปีในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน 
ท้องถิ่น ประเทศ นำนำชำติ 

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์ ปี 
พ.ศ. 2556 

คณะกรรมกำร
วำงแผนคณะวน
ศำสตร์ 

12. ควรมีโครงกำร/กิจกรรมที่เน้น โครงกำรเยำวชนเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือกำร คณะกรรมกำร
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ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน ผู้ก ำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

กำร 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชน 
โดยเน้นกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่
ปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิต และคน
ทั่วไปได้ 

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พัฒนำสถำนีฯ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
13. ควรมีแผนกำรด ำเนิน
โครงกำร/ 
กิจกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะให้ครอบคลุมสำขำวิทยำกำร
ต่ำง ๆ 

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนด ำเนนงำนเชิงยุทธศำสตร์ ปี 
พ.ศ. 2556 

คณะกรรมกำร
วำงแผนคณะวน
ศำสตร์ 

14. กำรบูรณำกำรกับกำรเรียน
กำร 
สอนและกิจกรรมนิสิตควรมีกำรบูร
ณำกำรในเชิงเนื้อหำวิชำ 
นอกเหนือจำกกำรจัดกิจกรรม
ประจ ำปี 

โครงกำรสัมมนำเพ่ือพัฒนำแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

คณะกรรมกำร
กิจกำรนิสต 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร   
- 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
- 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
15. ควรมีกำรจัดกิจกรรมประกัน
คุณภำพ 
ระหว่ำงเครือข่ำย 

โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพคณะวน
ศำสตร์ 

คณะกรรมกำร
จัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำคณะวน
ศำสตร์ 

16. ควรมีกำรติดตำมแนวปฏิบัติที่
ดีของ 
คณะที่เผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่น
น ำไปใช้ประโยชน์ 

โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพคณะวน
ศำสตร์ 

คณะกรรมกำร
จัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำคณะวน
ศำสตร์ 
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บทที่ 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2556  
      
 2.1.1 งำนบริหำรจัดกำรองค์กร 

1) งำนกำรเงินและพัสดุ : ได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ 2557 หมวดค่ำครุภัณฑ์
เป็นเงิน 7.1 ล้ำนบำท ส ำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอน ซึ่งมีกำรพิจำรณำจัดสรรให้กับ
ทุกหน่วยงำนย่อยอย่ำงครบถ้วน 

2) งำนนโยบำยและแผน :  
i. จัดท ำยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และประหยัดพลังงำนคณะวนศำสตร์  
ii. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
iii. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

3) กำรปรับปรุงกำยภำพและภูมิทัศน์ : จัดสรรงบประมำณเงินรำยได้ปรับปรุงกำยภำพและภูมิทัศน์
โดยรอบคณะวนศำสตร์ ได้แก่  

i. ติดตั้งไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติบริเวณประตูทำงเข้ำคณะวนศำสตร์ทั้งสำมประตู 
ii. สร้ำงเรือนเพำะช ำกล้ำไม้บริเวณสวนรุกขชำติให้คณำจำรย์และนิสิตบัณฑิตศึกษำใช้ใน

งำนวิจัย 
4) ยำนพำหนะ : จัดซื้อรถยนต์ตู้จ ำนวน 1 คัน โดยใช้เงินรำยได้ส่วนกลำงคณะวนศำสตร์ 
5) งำนรักษำควำมปลอดภัย :  

i. วำงแผนและปรับเปลี่ยนระบบกำรอยู่เวรยำมของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยใหม่ 
ii. ย้ำยจุดที่ตั้งป้อมยำม  
iii. จัดหำอุปกรณ์ควบคุมกำรเดินตรวจเวรยำมในยำมวิกำลตำมรอบเวลำและสถำนที่ที่

ก ำหนด  
iv. จัดกำรตรวจร่ำงกำยเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยเพ่ือตรวจหำสำรเสพติด 

6) งำนประชำสัมพันธ์ :  
i. 1) จัดจ้ำงโปรแกรมเมอร์พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์คณะวนศำสตร์ให้ทันสมัย 

รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น ไอโฟน สมำร์ทโฟน เว็บเบรำเซอร์บนพีซี และรองรับกำร
เพ่ิมข้อมูลข่ำวสำรเป็นภำษำอังกฤษเพ่ือให้สอดรับกับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  

ii. อัพเดทข่ำวสำรเผยแพร่กิจกรรมของคณะวนศำสตร์บนเว็บ facebook.com/forestku  
iii. จัดท ำวำรสำรข่ำววนศำสตร์เผยแพร่ไปยังหน่วยงำนภำยนอกคณะและนอก

มหำวิทยำลัย  
iv. จัดท ำข่ำวอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ถึงบุคลำกรภำยในคณะ 

7) ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และประชุมอำจำรย์เป็นประจ ำทุกเดือน ยกเว้นเดือน
เมษำยน พฤษภำคม และตุลำคม ซึ่งเป็นช่วงเวลำปิดภำคกำรศึกษำและอำจำรย์ส่วนใหญ่น ำ
นิสิตไปศึกษำและฝึกปฏิบัติงำนภำคสนำมในภูมิภำค 

8) จัดกำรสัมมนำบุคลำกร 1 ครั้งในเดือนกุมภำพันธ์ 2557 
9) เดินทำงไปตรวจเยี่ยมเจ้ำหน้ำที่สถำนีฝึกนิสิตจ ำนวน 5 ครั้งในรอบปีที่ผ่ำนมำ 



รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 22 

10) กำรพัฒนำบุคลำกร 
i. จัดท ำแผนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับที่สูงขึ้นเป็นรำยบุคคล โดยให้อำจำรย์

ทุกคนระบุปีที่จะยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งฯด้วยตนเอง 
ii. เสนอแผนพัฒนำคุณวุฒิของอำจำรย์เพ่ือขอรับกำรจัดสรรทุนโครงกำรพัฒนำศักยภำพ

ของทรัพยำกรมนุษย์ในอุดมศึกษำระดับปริญญำเอก ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำแห่งชำติ (สกอ.) 

iii. ให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 10 รำย เป็นเงิน 279,285 บำท โดยใช้เงินกองทุนย่อยพัฒนำบุคลำกรคณะวน
ศำสตร์ 

iv. สนับสนุนทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน น ำเสนอผลงำนวิชำกำร ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2556 – 31 มีนำคม 2557 โดยใช้เงินกองทุน
ย่อยพัฒนำบุคลำกรคณะวนศำสตร์ ให้แก่อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน รวม
จ ำนวน 23 รำย วงเงิน 831,525 บำท 

11) กำรหำรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ 
i. รำยได้สถำนีฝึกนิสิตประมำณ 900,000 บำท 
ii. รำยได้ห้องพัก เป็นเงิน 1,274,486 บำท 
iii. รำยได้จำกค่ำเช่ำสถำนที่ ได้แก่ ร้ำนอำหำร ร้ำนเครื่องดื่ม ร้ำนถ่ำยเอกสำร เป็นเงิน 

337,892 บำท 
 

2.1.2 งำนจัดกำรศึกษำ 
 ด ำเนินกิจกรรมมัชฌิมนิเทศแกน่ิสิตปริญญำตรีทุกภำคกำรศึกษำ เพ่ือติดตำมเรื่องกำรเรียน 

ตลอดจนชีวิตควำมเป็นอยู่ของนิสิตแต่ละชั้นปี รวมจ ำนวน 6 ครั้ง 

 ตรวจเยี่ยมนิสิตฝึกงำนตำมสถำนีฝึกนิสิตของคณะวนศำสตร์ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นครรำชสีมำ และล ำปำงจ ำนวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งมีกำรประชุมพูดคุย ให้ข้อคิด ข้อแนะน ำใน
กำรศึกษำเพ่ือประกอบวิชำชีพป่ำไม้ 

 สรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัยโครงกำรหลักสูตรสองปริญญำคู่ขนำนที่เปิดสอนมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2543 เนื่องจำกเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวที่แม้จะเป็นโครงกำรที่ดี ได้นักเรียนมัธยมปลำยที่มี
คุณภำพมำเข้ำศึกษำ แต่นิสิตมักประสบปัญหำในกำรลงทะเบียนเรียนเกือบทุกภำคกำรศึกษำ ที่
บ่อยครั้งวิชำเรียนของคณะวนศำสตร์กับวิชำเรียนของคณะสังคมศำสตร์จะมีเวลำเรียนซ้อนทับ
กัน  

 ด ำเนินมำตรกำรให้นิสิตปฏิบัติตำมข้อบังคับกำรศึกษำของ ม.ก. อย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพ่ือ
ฝึกให้นิสิตเป็นคนมีวินัย รู้จักปฏิบัติตำมกฎระเบียบ รู้จักวำงแผนกำรเรียน 

 ด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมโอกำสศึกษำต่อคณะวนศำสตร์ (โควตำพิเศษ) 

 ปรับปรุงระบบกำรรับสมัครสอบโควตำพิเศษแบบออนไลน์ 
2.1.3 งำนวิจัย 

 พิมพ์วำรสำรวนศำสตร์ 3 ฉบับ/ปี จ ำนวน 31 เรื่อง (ไทย= 28, อังกฤษ=3) 
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 เพ่ิมงบประมำณเงินรำยได้เป็นทุนวิจัยคณะวนศำสตร์ส ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่เป็น 4 ทุน มูลค่ำ 
400,000 บำท และจัดสรรทุนวิจัยเร่งด่วนระดับชำติกรณีไฟไหม้ป่ำพรุควนเคร็งอีก 100,000 
บำท 

 สนับสนุนกำรตีพิมพ์ 6 บทควำมในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติเป็นเงิน 104,167 บำท  
 สนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในระดับชำติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 2 คน เป็น

เงิน 6,000 บำท 
 กำรจัดเสวนำประเด็นร้อนของประเทศจ ำนวน 14 ครั้ง 
 กำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรนำนำชำติจ ำนวน 1 ครั้ง ให้กับเจ้ำหน้ำที่จำกประเทศเมียนมำร์ โดย

ได้รับงบประมำณจำก สพร. (TIGA) 
 กำรจัดประชุมวิชำกำรประจ ำปี มก. ครั้งที่ 52 สำขำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 กองทุนย่อยงำนวิจัยของคณะวนศำสตร์ให้ทุนวิจัยแก่อำจำรย์จ ำนวน 1 รำย วงเงิน 100,000 

บำท 
 มอบรำงวัลแก่อำจำรย์และภำควิชำที่มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร วิชำกำรจ ำนวน 5 

รำย  
 

2.1.4 งำนบริกำรวิชำกำร 
หน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กร บริษัท ว่ำจ้ำงศูนย์วิจัยป่ำไม้ให้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ

วิชำกำรจ ำนวน 56 โครงกำร วงเงินประมำณ 52 ล้ำนบำท  
2.1.5 งำนกิจกำรนิสิต 

1) ขอรับบริจำคเงินทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนและบุคคลภำยนอกได้เป็นจ ำนวน 1,227,000 บำท 
และได้ด ำเนินกำรจัดสรรพร้อมจัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำแก่นิสิตระดับปริญญำตรีจ ำนวน 101 รำย  

2) จัดสรรทุนกำรศึกษำแก่นิสิตชมรมเรือนเพำะช ำเดือนละ 6,000 บำท โดยขอให้นิสิตช่วยดูแลรักษำ
สถำนที่และต้นไม้ในสวนรุกขชำติคณะวนศำสตร์ 

3) จัดสัมมนำคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตวนศำสตร์เพื่อจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกิจกรรมของ
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ในระยะ 5 ปี ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโป่งก้อนเส้ำ (เจ็ดคต) จ.สระบุรี 
โดยเชิญวิทยำกรจำกกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชมำบรรยำยและด ำเนินรำยกำร ท ำ
ให้นิสิตมีโอกำสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงำน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
นิสิตที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ในกำรท ำงำนในอนำคต 

4) พัฒนำศักยภำพและภำวะผู้น ำให้แก่คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ 
ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์  กำรวำงแผนกำรท ำงำน  กำรปรับปรุงพัฒนำกำรท ำกิจกรรม ตำม
กระบวนกำรท ำงำนของ (PDCA)  มีสัมพันธภำพในกำรท ำงำนที่ดีข้ึน  ลดควำมขัดแย้งที่เกิด
ระหว่ำงกำรท ำงำน  ให้มีกำรพูดคุยและมีควำมเข้ำใจกันมำกข้ึน   

5) จัดโครงกำรพัฒนำนิสิต เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิตวนศำสตร์ในด้ำนต่ำง ๆ และแก้ปัญหำข้อบกพร่อง
ของนิสิตวนศำสตร์ในโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
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a. โครงกำรเพื่อนคู่คิดนิสิตใหม่ ปกีำรศึกษำ 2556 เป็นกำรจัดกำรให้ค ำปรึกษำแก่นิสิต
ใหม่คณะวนศำสตร์ ทั้งเรื่องกำรเรียน และกำรร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
คณะกรรมกำรกิจกำรนิสิต  

b. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมส ำหรับวนกรรุ่นใหม่ “ค่ำยธรรมะเนวิเกเตอร์” 
เพื่อกำรปลูกฝังจิตส ำนึกดำ้นคณุธรรม จริยธรรม 

c. โครงกำรพัฒนำตนเองสู่กำรเป็นวนกรไทยที่ดีมีคุณธรรม  

6)  จัดโครงกำรพัฒนำวิชำชีพวนศำสตร์ให้แก่นิสิตวนศำสตร์ โดยร่วมกับกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำ และ
พันธุ์พืช จัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ และเทคนิคกำรลำดตะเวน (smart patrol) ให้นิสิตวน
ศำสตร์มีทักษะในกำรท ำงำนภำคสนำม และกำรใช้อำวุธร่วมกับเจ้ำหน้ำที่พิทักษ์ป่ำ 

7) จัดกิจกรรมนิสิตร่วมกับสมำคมศิษย์เก่ำวนศำสตร์ ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับวนกรรุ่นใหม่ โดย
เชิญวิทยำกรที่ประสบควำมส ำเร็จในสำยงำนป่ำไม้ และมีชื่อเสียงด้ำนกำรท ำงำนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมบรรยำยให้นิสตวนศำสตร์เป็นประจ ำทุกภำคกำรศึกษำ 

 

2.1.6 งำนพัฒนำสถำนีฝึกนิสิต/สถำนีวิจัย 
  พัฒนำและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนีฝึกนิสิตและสถำนีวิจัย ให้พร้อม
รองรับกำรน ำนิสิตไปศึกษำและฝึกปฏิบัติงำน และรองรับกำรด ำเนินงำนวิจัยของคณำจำรย์ 
 

1) สถำนีฝึกนิสิตวังน้ ำเขียว จ.นครรำชสีมำ 

 รื้อและเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคำบ้ำนพักอำจำรย์ใหม่ เพื่อแก้ปัญหำน้ ำรั่วซึมเวลำฝนตก  

 ซ่อมแซมอำคำรเก็บวัสดุเรือนเพำะช ำกล้ำไม้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกต้นไม้โค่นล้มเพรำะลมพำยุ  

 จัดซื้อเครื่องซักผ้ำใหม่ทดแทนเครื่องเดิม ส ำหรับซักผ้ำปูที่นอนในหอพักนิสิตและบ้ำนพัก
อำจำรย์  

 ติดตั้งเครื่องกรองน้ ำดื่มเพ่ิมเติมให้มีสมรรถนะกำรกรองสูงขึ้น สำมำรถกรองน้ ำได้เพียงพอและ
ทันเวลำควำมต้องกำรในช่วงเวลำที่มีนิสิตไปศึกษำและฝึกปฏิบัติงำนเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 200 
คน 

2) สถำนีฝึกนิสิตห้วยทำก จ.ล ำปำง 

 ปรับปรุงระบบกรองน้ ำบำดำลจำกของเดิมท่ีเคยด ำเนินกำรไว้ในปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรติดตั้งระบบ
เครื่องกรองน้ ำบำดำลขนำดใหญ่เพิ่มเติม ให้สำมำรถกรองน้ ำที่มีสนิมเหล็กเจือปนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและกรองได้ปริมำณมำกเพียงพอส ำหรับนิสิตใช้อุปโภคได้ครำวละ 200 คน เป็น
กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำใช้ได้อย่ำงถำวรในช่วงนิสิตไปศึกษำและฝึกปฏิบัติงำนภำคฤดู
ร้อนของทุกปี 

 ปรับปรุงอำคำรหอพักนิสิตและบ้ำนพักอำจำรย์ โดยทำสีภำยในและภำยนอกอำคำรใหม่ทั้งหมด  

 ปรับปรุงระบบจ่ำยน้ ำจำกหอแทงค์น้ ำไปยังอำคำรหอพักนิสิตและบ้ำนพักอำจำรย์ โดยกำรวำง
ท่อน้ ำประปำใหม่ทดแทนของเดิมที่เป็นท่อเหล็กและใช้งำนมำนำนกว่ำ 50 ปี 



รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 25 

3) สถำนีฝึกนิสิตหำดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  จัดซื้อเครื่องนอนเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อจ ำนวนนิสิตที่ไปฝึกงำน 
 จัดซื้อเสื้อชูชีพไว้ประจ ำสถำนีฝึก  

4) สถำนีฝึกนิสิตดอยปุย จ.เชียงใหม่ 

   ก่อสร้ำงห้องเก็บพัสดุ/วัสดุงำนสอนและงำนวิจัย 
 
2.1.7 งำนวิเทศสัมพันธ์ 

1) ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ ได้แก่ Dong Hua Univeristy 
(Taiwan), Kyoto University (Japan), Hyogo Univeristy (Japan)  

2) ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมนิสิตเกษตรสู่สำกล โดยรับนักศึกษำป่ำไม้ระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 2-3 จ ำนวน 
19 รำยจำก Southwest Forestry University สำธำรณรัฐประชำชนจีนมำเข้ำชั้นเรียนและฝึกงำน
ร่วมกับนิสิตวนศำสตร์ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 – มีนำคม 2557 

3) ด ำเนินโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำต่ำงชำติกับมหำวิทยำลัยโคจิ  มหำวิทยำลัยอุตสึโนมิยะ  
มหำวิทยำลัยเกียวโต  มหำวิทยำลัยโอกำยำมำ  และมหำวิทยำลัยโยโกฮำมำ  

4) ประสำนงำนและรับผิดชอบสถำนที่ท ำงำนผู้แทน CIRAD bio-energy ประเทศฝรั่งเศส 
5) จัดส่งนิสิตระดับปริญญำตรีไปศึกษำดูงำนท่ี Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น จ ำนวน 3 รำย ในเดือนตุลำคม 2556 

 
2.1.8 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1) จัดหำคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 เครื่องเพ่ือติดตั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ย้ำยไปยังชั้น 3 อำคำรใหม่ 
มีพ้ืนกว้ำงขวำงกว่ำสถำนที่เดิม 

2) ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร และดูแลเว็บไซต์ของคณะวนศำสตร์ 
 

2.1.9 งำนกิจกำรพิเศษ 
1) ด ำเนินโครงกำรปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดำ ประจ ำปี 2556 น ำนิสิตวนศำสตร์ชั้นปีที่ 1 ร่วมกับ

ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและบุคลำกรคณะวนศำสตร์ ไปปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชำติในสวน
จิตรลดำ ทั้งนี้ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เสด็จมำทรงปลูกต้นไม้
และฉำยพระรูปด้วย 

2) ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพบุคลำกรคณะวนศำสตร์ “กำรนวดรักษำเพ่ือเสริมสร้ำง
สุขภำพ” ทุกวันพุธและพฤหัสบดี   

3) กองทุนสวัสดิกำรเงินกู้ (กองทุนศำสตรำจำรย์เทียมคมกฤส) ช่วยเหลือบุคลำกรที่มีรำยได้น้อย ให้
กู้เงินดอกเบี้ยต่ ำ  

4) กองทุนจัดพิมพ์ต ำรำป่ำไม้ จัดพิมพ์หนังสือ “ป่ำและกำรป่ำไม้ของประเทศไทย” เขียนโดย ศ.ดร.
นิวัติ เรืองพำนิชจ ำนวน 2,000 เล่ม 

5) ห้องสมุดคณะวนศำสตร์ : จัดซื้อหนังสือเข้ำห้องสมุดคณะวนศำสตร์ โดยใช้งบประมำณเงินรำยได้
วงเงิน 300,000 บำท  
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2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 
 คณะวนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2556 ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของคณะวนศำสตร์ ระหว่ำง

วันที่ 28 - 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมกำรประเมินฯ ได้ประเมินคุณภำพ จำกรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ตำมรอบปีกำรศึกษำ 2556 (1 มิถุนำยน 2556 - 31 พฤษภำคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติมจำกกำรสัมภำษณ ์อำจำรย์ บุคลำกร ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิต จ ำนวน 23 คน 
                                               คณะวนศำสตร์  มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมี
กำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 35 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 4, 12, 15) มีคะแนนผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภำพ
ระดับดีมำก โดยด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภำพระดับดี 
ด้ำนกระบวนกำร จ ำนวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภำพระดับดี และด้ำนผลผลิต 
จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภำพระดับดี  

 ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ได้คุณภำพระดับดี โดยด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ จ ำนวน 4 
ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภำพระดับดี ด้ำนกระบวนกำร จ ำนวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลกำร
ประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.56 ได้คุณภำพระดับดี และด้ำนผลผลิต จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 4.53 ได้คุณภำพระดับดีมำก รำยละเอียดสรุปได้ดังตำรำง ป.2 

ตำรำง ป.2  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน รวม 37 ตัวบ่งชี้  
(คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 
  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนตอ้ง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำน
ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนนิงำน
ระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนนิงำน
ระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
องค์ประกอบที่ 2 4.31 3.50 4.68 4.19 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 4.00 4.31 4.32 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
องค์ประกอบที่ 5 - 3.50 4.50 4.00 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
องค์ประกอบที่ 6 - 4.00 4.50 4.33 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
องค์ประกอบที่ 7 - 2.50 4.55 2.91 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 8 - 3.00 - 3.00 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 9 - 3.00 - 3.00 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
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องค์ประกอบ
คุณภำพ 
  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนตอ้ง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำน
ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนนิงำน
ระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนนิงำน
ระดับดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุก
องค์ประกอบ 

4.48 3.56 4.53 4.02 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

    

 
หมำยเหตุ : * ไม่รวมคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 
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 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของคณะวนศำสตร์ ในรอบปีกำรศึกษำ 2556 สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำน
รำยองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

ตำรำง ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 
= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมิน
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 8 ข้อ - - 8 / 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 7 ข้อ - - 6 x 4 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 8 เน่ืองจำกมีหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มีจ ำนวน
นิสิตที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตร 351 คน ต่อจ ำนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 1,567 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 ซ่ึงต่ ำกวำ่เกณฑท์ีก่ ำหนด
ร้อยละ 30  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละ 70   (ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มคีุณวุฒิปรญิญำ

เอก=78.750 เมื่อเทียบค่ำร้อยละของอำจำรย์
ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
ดังนั้นคะแนนที่ไดเ้ท่ำกับ 5.000) 

(ค่ำกำรเพิ่มขี้นของร้อยละอำจำรยป์ระจ ำที่มี
คุณวุฒิปรญิญำเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ = 
-0.740 เมื่อเทียบค่ำกำรเพิ่มขี้นของร้อยละของ

อำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่ำนมำที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้น

คะแนนท่ีไดเ้ท่ำกับ -0.308 คะแนนจึงถูกปรับ
ค่ำ=0) 

 เพรำะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกคำ่คะแนน = 5.000 

/ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 30   (ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร=17.500 เมื่อเทียบคำ่ร้อยละของ
อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่

ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ำกับ 2.917) 

(ค่ำกำรเพิ่มของร้อยละอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำน

มำ=-1.730 เมื่อเทียบค่ำกำรเพิม่ขึ้นของร้อยละ
อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่ำนมำที่ก ำหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนน
ที่ได้เท่ำกับ -1.442 คะแนนจึงถูกปรับค่ำ=0) 

 เพรำะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกคำ่คะแนน = 2.917 

x 2.92 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 6 ข้อ - - 5 x 4 
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 
= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมิน
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 4 เน่ืองจำกไมพ่บระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะทีไ่ด้จำกกำรพัฒนำมำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวดัผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 7 เน่ืองจำกไมพ่บกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนอย่ำงชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 7 ข้อ - - 7 / 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 7 ข้อ - - 3 x 2 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 4 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวชิำชพีจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเขำ้มำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรเรียนกำรสอนทกุหลักสูตร 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรจัดกำรเรียนรู้ทีพ่ัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 6 เน่ืองจำกมีรำยวิชำที่มผีลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ ต่ ำกวำ่ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 จ ำนวน 1 รำยวิชำ 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 7 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธก์ำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทุก
รำยวิชำตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 6 ข้อ - - 5 x 4 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 2 เน่ืองจำกไมพ่บกำรน ำผลกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตฯ มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชพีและคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิตอย่ำงชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 5 ข้อ - - 5 / 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๑ 

ร้อยละ 90 187 196 (จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทีไ่ด้
งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ=187/จ ำนวน
บัณฑิตทีต่อบแบบส ำรวจ =196) เท่ำกับร้อยละ  
95.41 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 

ดังนั้น คะแนนจึงเท่ำกับ 4.770 

/ 4.77 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๒ 

คะแนนเฉลีย่ 
3.51 

- - ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ี
มีต่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตร ีโท เอก 
ตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) = 4.190 

/ 4.19 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๓ 

ร้อยละ 25 40.75 85 (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโท
เท่ำกับ 40.75/จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปริญญำโททั้งหมดเท่ำกับ 85) = รอ้ยละ 
47.941 เมื่อเทียบค่ำร้อยละ 25 เท่ำกับ 5 

คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ำกับ 5.000 

/ 5 
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 
= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมิน
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 

ที่ ๑๔ 
3.51 427 80 (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของอำจำรย์ประจ ำเท่ำกับ 

427.000/จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดเท่ำกับ 
80.000 ) เท่ำกับ 5.338 เมื่อเทียบดัชนีคุณภำพ
อำจำรย์เป็น 6 เท่ำกับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน

จึงเท่ำกับ 4.448 

/ 4.45 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 7 ข้อ - - 7 / 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 6 ข้อ - - 6 / 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 
3.3.3 

5 ข้อ - - 4 x 4 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 7 ข้อ - - 4 x 3 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 3 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่อำจำรย์ประจ ำและนักวจัิยประจ ำ 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 6 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 กำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพือ่เป็นทุนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ และข้อ 5 กำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ อย่ำงครบถ้วนทุกประเดน็ 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 7 เน่ืองจำกไมพ่บกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจดำ้นกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะอย่ำง
ชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 6 ข้อ - - 6 / 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 180,000.00 
บำท 

108,825,311 75 (จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรือสร้ำงสรรค์
จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน = 

108,825,311.00/จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและ
นักวิจัยประจ ำ=75.00)=1,451,004.15 บำท

เมื่อเทียบค่ำคะแนนเตม็ 5 = 180,000.00 บำท 
ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ำกับ 5.000) 

/ 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๕ 

ร้อยละ 20 41 85 (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ทำ่กับ41.000/

จ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยประจ ำทั้งหมด
เท่ำกับ 85.000) = ร้อยละ48.235 เมื่อเทียบค่ำ
ร้อยละ 20 เท่ำกับ 5 คะแนน  ดังนั้นคะแนน

เท่ำกับ 5.000 

/ 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๖ 

ร้อยละ 20 10 85 (ผลรวมของจ ำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ = 10.000/จ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ คณะวนศำสตร์ = 

85.000)= ร้อยละ 11.765 เมื่อเทียบค่ำร้อยละ 
20 เท่ำกับ 5 คะแนน  จึงมีค่ำเท่ำกับ 2.941 

x 2.94 
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 
= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมิน
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 

ที่ ๗ 
ร้อยละ 10 15 85 (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรที่ไดร้ับ

รองคุณภำพ = 15.000/จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัยประจ ำทั้งหมด = 85.000)= ร้อยละ 

17.647  เมื่อเทียบค่ำร้อยละ 10 เท่ำกับ  5 
คะแนน จึงมีค่ำเท่ำกับ 5.000 

/ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5 ข้อ - - 2 x 2 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 1 เน่ืองจำกไมพ่บมีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 4 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวชิำกำรแกส่ังคมกับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแกส่ังคมกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 ข้อ - - 5 / 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๘ 

ร้อยละ 30 40 54 (ผลรวมของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรยีน

กำรสอนและกำรวิจยั = 40.000/จ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรทั้งหมด = 
54.000)=มีค่ำเท่ำกับ ร้อยละ 74.074 เมื่อเทียบ
ค่ำร้อยละ 30 เท่ำกับ 5 คะแนน  จึงมีค่ำเท่ำกับ 

5.000 

/ 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๙ 

5 ข้อ - - 4 x 4 

หมำยเหต ุ: 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 2 เน่ืองจำกกำรจัดท ำแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก้สังคมยังไม่ชัดเจน  
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 5 ข้อ - - 4 x 4 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 1 เน่ืองจำกไมพ่บระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 6 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 

ที่ ๑๐ 
4 ข้อ - - 4 / 4 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกยังไมม่ีผลงำนได้รับกำรยกย่องระดับชำตแิละ/หรือนำนำชำต ิ

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๑๑ 

5 ข้อ - - 5 / 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 7 ข้อ - - 6 x 4 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บหลักฐำนที่ผู้บริหำรถำ่ยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพือ่ให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตำมศักยภำพอย่ำงชัดเจน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 5 ข้อ - - 2 x 2 
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 
= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมิน
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 3 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกควำมรู้ทกัษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพื่อค้นหำแนวปฏิบัตทิี่ดี
ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 4 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ทีก่ ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรน ำควำมรูท้ี่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำย
ลักษณ์อักษร และจำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 ข้อ - - 1 X 1 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 1 เน่ืองจำกไมพ่บมีแผนระบบสำรสนเทศอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 2 เน่ืองจำกไมพ่บมีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 3 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสำรสนเทศ ท ำให้เกณฑข์้อ 4 ไม่สำมำรถน ำผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศได ้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 5 ข้อ - - 4 x 3 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ
พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง อยำ่งชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 6 เน่ืองจำกไมพ่บกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไปอย่ำงชัดเจน 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 

ที่ ๑๓ 
คะแนนเฉลีย่ 

3.75 
- - 4.55 / 4.55 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 7 ข้อ - - 5 x 3 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรน ำขอ้มูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำม
มั่นคงของคณะอย่ำงต่อเน่ือง 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 7 เน่ืองจำกไมพ่บผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำขอ้มูลจำกรำยงำนทำงกำรเงนิ
ไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจอย่ำงชัดเจน 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 9 ข้อ - - 6 x 3 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 3 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของมหำวิทยำลัย 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 6 เน่ืองจำกไมพ่บมีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 9 เน่ืองจำกไมพ่บแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่คณะพัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำน
อื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 

ที่ ๑๕ 
คะแนนเฉลีย่ 

3.51 
- - (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภำพ

กำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด=3.779/จ ำนวนปี 
=1ปี)=3.779 

/ 3.78 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

        4.02 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 คณะวนศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้  

- คณะวนศำสตร์ได้มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยโดยกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรในคณะและได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะ โดยแผนดังกล่ำวเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญำ ปณิธำน และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถำบันกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2552-2555) อีกทั้งมีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงำน
ภำยใน 

- จำกแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดท ำขึ้น ได้มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจหลัก ได้แก่ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ 

- มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เ พ่ือวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

- มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ และน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 
 ส ำหรับผลกำรประเมินคุณภำพในภำพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตำมตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น ำคะแนนมำประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ มีผล
กำรประเมินตนเอง เฉพำะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5  ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดีมำก รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (สกอ.) กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 4 

หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 6 

หรือ 7 ข้อ 
มีกำร

ด ำเนินกำร 8 
ข้อ 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อ 
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  1 

มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับนโยบำย
ของสภำสถำบัน โดยกำร
มีส่วนร่วมของบุคลำกร
ในสถำบัน และได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสภำ
สถำบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือ
ปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติสถำบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถำบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2551 – 2565) 
และแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2551 – 2554)  

1. คณะวนศำสตร์มีกำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำย
ของมหำวิทยำลัยโดยกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรในคณะและ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำร
ประจ ำ คณะ  โ ดย เป็ นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน 
และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลั ย
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถำบันกรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2552 -2565 ) และแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำฉบับที่ 
10 (พ .ศ .2552-2555) อีกทั้ งมี
กระบวนกำรพัฒนำกลยุทธ์ทุก
รอบ 5 ปี เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนของคณะฯ ให้เหมำะ
กับสถำนกำรณ์ นโยบำยต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลำนั้นๆ โดยใน
กำรจัดท ำแผน คณะฯ มีค ำสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรวำงแผน ปี 
2554 (เอกสำรหมำยเลข 1.1-1-
1) และ ค ำสั่งเปลี่ยนแปลงและ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรวำงแผน 
(เพ่ิมเติม) ในปี 2555 (เอกสำร
หมำยเลข 1.1-1-2) โดยมีกำร
ป ร ะ ชุ ม ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
วำงแผนคณะวนศำสตร์ครั้ งที่ 
7/2555 วันที่ 20 สิงหำคม 2555 
เพ่ือหำแนวทำงในกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำคณะ
วนศำสตร์  พ .ศ.  2555 -2559 
(เอกสำรหมำยเลข 1.1-1-3) มี
กำรวิ เครำะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน 

1.1-1-1 ค ำสั่งคณะวนศำสตร์ 
83/2553 แต่งตั้งคณะกรรมกำร
วำงแผน 

1.1-1-2 ค ำสั่งคณะวนศำสตร์ 
47/2555 เปลี่ยนแปลงและ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรวำงแผน 
(เพ่ิมเติม) 

1.1-1-3 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรวำงแผนคณะวน
ศำสตร์ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 20 
สิงหำคม 2555 

1.1-1-4 แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำร
พัฒนำคณะวนศำสตร์ ปี พ.ศ. 
2555-2559 

1.1-1-5 ควำมสอดคล้อง
ยุทธศำสตร์คณะวนศำสตร์กับ
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/1.1-1.5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/1.1-1.5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/1.1-1.5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
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โอกำส และปัจจัยคุกคำม จนได้
แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ
คณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2555-2559 
(เอกสำรหมำยเลข 1.1-1-4) 
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มีกำรถ่ำยทอดแผนกล
ยุทธ์ระดับสถำบันไปสู่ทุก
หน่วยงำนภำยใน  

2. แผนกลยุทธ์ที่ผ่ำนกำร
พิ จ ำ รณ ำ แล ะ เ ห็ น ช อบ โ ด ย
คณะกรรมกำรประจ ำคณะในที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะวนศำสตร์ ครั้งที่ 7/2555 
วั น ที่  1 9  กั น ย ำ ย น  2 5 5 5 
(เอกสำรหมำยเลข 1 .1 -2 -1) 
เรียบร้อยแล้ว ได้ถูกถ่ำยทอดไป
ยังบุคลำกรภำยในคณะในกำร
ประชุมอำจำรย์ประจ ำคณะวน
ศำสตร์ ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 16 
พฤศจิกำยน 2555 (เอกสำร
หมำยเลข 1.1-2-2) นอกจำกนี้ยัง
มีกำรจัดพิมพ์แผนยุทธศำสตร์
เพ่ือกำรพัฒนำคณะวนศำสตร์ ปี 
พ.ศ. 2555 -2559 รวมทั้ งขึ้น
เว็บไซต์คณะวนศำสตร์ (เอกสำร
หมำยเลข 1.1-2-3) เพ่ือเป็นกำร
แจ้งให้บุคลำกรทุกคนภำยใน
คณะได้ รั บทรำบทิศทำงกำร
ด ำ เ นิ น ง ำนที่ มุ่ ง สู่ เ ป้ ำ หมำย
ร่วมกัน และน ำไปสู่กระบวนกำร
แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ
กำรและส่งแผนดังกล่ำวไปยัง
บุคลำกรทุกภำคส่วน (เอกสำร
หมำยเลข 1.1-2-4) 

1.1-2-1 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวน
ศำสตร์ ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 19 
กันยำยน 2555 
 
1.1-2-2 รำยงำนกำรประชุม
อำจำรย์ประจ ำคณะวนศำสตร์ 
ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 16 
พฤศจิกำยน 2555 
 
1.1-2-3 เว็บไซต์คณะวนศำสตร์ 
 
1.1-2-4 บันทึกส่งแผน
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำคณะ
วนศำสตร์ ปี พ.ศ.255-2559 ไป
ยังบุคลำกรทั้งคณะ 
 
1.1-2-5 โครงกำรประชำพิจำรณ์
แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ
คณะวนศำสตร์ 

  3 มีกระบวนกำรแปลงแผน 3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกล 1.1-3-1 แผนที่กลยุทธ์ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/1.1-2-5%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/1.1-2-5%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/1.1-2-5%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
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กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีครบ 4 พันธ
กิจ คือ ด้ำนกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย กำร
บริกำรทำงวิชำกำร และ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ครบทั้ง 4 พันธกิจ ครอบคลุม
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีกำรจัดท ำ
แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) 
เพ่ือใช้ในกำรแปลงแผนกลยุทธ์
ไ ป สู่ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ต ำ ม
กระบวนกำรของ Balance 
scorecard (เอกสำรหมำยเลข 
1.1-3-1) 

(Strategic map) 
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มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำ ปี 
และค่ำเป้ำหมำยของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี  

4. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้  (KPI) 
และเป้ำหมำย (target) ของแต่
ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
เ พ่ือก ำกับติดตำมควำมส ำเร็จ
ภำพรวมระดับกลยุทธ์ (เอกสำร
หมำยเลข 1.1-4-1) 

1.1-4-1 แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำร
พัฒนำคณะวนศำสตร์ ปี พ.ศ. 
2556 
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มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ครบ 4 พันธกิจ  

5. คณะฯ ได้มีกำรระบุระยะเวลำ
ในกำรด ำ เนินกำรของแต่ละ
กิจกรรม โครงกำร โดยระบุไว้ใน
แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ
คณะวนศำสตร์  ปี  พ .ศ .2556 
(เอกสำรหมำยเลข 1.1-5-1) เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำได้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนใน
เวลำที่เหมำะสม 

1.1-5-1 แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำร
พัฒนำคณะวนศำสตร์ ปี พ.ศ. 
2556 
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มีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรำยงำนผล
ต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ  

6. คณะฯ ได้มีกำรติดตำมกำร
ด ำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์เพ่ือ
กำรพัฒนำคณะวนศำสตร์  ปี 
พ.ศ. 2556 ครบทั้ง 4 พันธกิจ 
คือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
งำนวิจัย บริกำรวิชำกำร และ
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ

1.1-6-1 ขอให้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน
เชิงยุทธศำสตร์ปี พ.ศ.2556 ครั้ง
ที ่1 

1.1-6-2 ขอให้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2556%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2556%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2556%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2556%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202556%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202556%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf


รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 37 

กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

คณะ เ พ่ือรักษำคุณภำพและ
เ อ ก ลั ก ษ ณ์  โ ด ย ไ ด้ ก ำ ห น ด
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รวมทั้งโครงกำร
และงบประมำณไว้ครบถ้วนทุก
พันธกิจ คณะฯ ได้มีกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดย
ให้หน่วยงำนภำยในรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนต่อคณะฯ ทุกภำค
กำรศึกษำ (เอกสำรหมำยเลข 
1.1-6-1) และมีกำรรำยงำนผล
กำรประเมินต่อผู้ บริหำรเ พ่ือ
พิจำรณำ (เอกสำรหมำยเลข 1.1-
6-2) 

เชิงยุทธศำสตร์ปี พ.ศ.2556 ครั้ง
ที่ 2 

1.1-6-3 กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ ครั้งที่ 1 

1.1-6-4 กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ ครั้งที่ 2 

1.1-6-5 กำรรำยงำนผลตัวบ่งชี้
ตำมแผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำร
พัฒนำคณะวนศำสตร์ ปี 2556 
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มีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำร
และสภำสถำบันเพื่อ
พิจำรณำ  

7 .  มี ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ ปีละ 1 ครั้ง และรำยงำน
ผลต่อผู้บริหำรคณะเพ่ือพิจำรณำ 
โดยมีกำรรำยงำนในที่ประชุม
กรรมกำรคณะ3/2557 วันพุธที่ 
20  มีนำคม พ.ศ. 2557  
(เอกสำรหมำยเลข 1.1-7-1) 

1.1-7-1 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวน
ศำสตร์ ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 
20  มีนำคม พ.ศ. 2557 วำระท่ี 
4.5 รำยงำนผลตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำคณะ
วนศำสตร์ ประจ ำปี 2556 

1.1-7-2 บันทึกขอรำยงำนผลตำม
ตัวชี้วัดของแผนด ำเนินงำนเชิง
ยุทธศำสตร์ประจ ำปี พ.ศ.2556 
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มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภำ
สถำบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี  

8 .  จ ำกกำรร ำย ง ำนผลกำ ร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ ให้คณะกรรมกำรประจ ำ
ค ณ ะ ไ ด้ พิ จ ำ ร ณ ำ  พ บ ว่ ำ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะมีมติ
เห็นชอบโดยไม่มีข้อแก้ไขและ
เสนอแนะ (เอกสำรหมำยเลข 
1.1-8-1) 

1.1-8-1 บันทึกขอรำยงำนผลตัว
บ่งชี้วัดแผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำร
พัฒนำคณะวนศำสตร์ ปี พ.ศ.
2556 และไม่มีคณะกรรมกำร
เสนอให้แก้ไข 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2555 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2556 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 บรรลุ 
หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  .... ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

 
ข้อ 

 
กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 

มีกำรก ำหนดกลยุทธ์และ
แผนกำรปฏิบัติงำนที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของสถำนศึกษำ โดย
ได้รับกำรเห็นชอบจำก
สภำสถำบัน 

N/A N/A 

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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กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  2 

 มีกำรสร้ำงระบบกำรมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลำกรในกำรปฏิบัติ
ตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนด
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 

N/A N/A 

  3 

ผลกำรประเมินของ
ผู้เรียนและบุคลำกร
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ของสถำนศึกษำท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 

N/A N/A 

  4 

ผลกำรด ำเนินงำน
ก่อให้เกิดผลกระทบที่
เป็นประโยชน์และ/หรือ
สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 

N/A N/A 

  5 

 ผู้เรียน/บุคลำกร/คณะ/
สถำบัน ได้รับกำรยกย่อง
หรือยอมรับในระดับชำติ
และ/หรือนำนำชำติใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ 

N/A N/A 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2555 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

N/A N/A N/A N/A 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

N/A N/A N/A N/A 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2556 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

N/A N/A N/A N/A 

 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 17  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน  
(ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  .... ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2555) 
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 

มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำร
ปฏิบัติงำนที่สอดคล้อง
กับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ของสถำนศึกษำ โดย
ได้รับกำรเห็นชอบจำก
สภำสถำบัน 

N/A N/A 

  2 

มีกำรสร้ำงระบบกำรมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลำกรในกำรปฏิบัติ
ตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนด
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 

N/A N/A 

  3 

ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของบุคลำกรที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ตำมจุดเน้น และจุดเด่น 

N/A N/A 

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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กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

หรือควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะของสถำนศึกษำ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 

  4 

 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ของสถำนศึกษำและ
เกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้ำง
คุณค่ำต่อสังคม 

N/A N/A 

  5 

 ผู้เรียน/บุคลำกร/คณะ/
สถำบัน มีเอกลักษณ์ตำม
จุดเน้น จุดเด่น หรือ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่
ก ำหนด และได้รับกำร
ยอมรับในระดับชำติ
และ/หรือนำนำชำติ 

N/A N/A 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2555 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

N/A N/A N/A N/A 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

N/A N/A N/A N/A 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2556 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

N/A N/A N/A N/A 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
  คณะวนศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต ของคณะวนศำสตร์ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ค ำนึงถึงกำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและ
วิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด กำรเรียนกำรสอนใช้หลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน กำรก ำหนดปัจจัยน ำเข้ำที่ได้มำตรฐำน
ตำมท่ีก ำหนด มีกำรวำงระบบและกลไกกำรควบคุมคุณภำพขององค์ประกอบต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรผลิตบัณฑิต ได้แก่ 
หลักสูตรกำรศึกษำในสำขำวิชำต่ำงๆ คณำจำรย์และระบบกำรพัฒนำอำจำรย์ สื่อกำรศึกษำและเทคนิคกำรสอน 
ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้อื่น อุปกรณ์กำรศึกษำ สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้และบริกำรกำรศึกษำ กำรวัดผล
กำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนของนิสิต 
 
ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต ตำมตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 5 
ตัวบ่งชี้ พบว่ำ มีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.17  ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลกำรประเมิน
ของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี             กระบวนกำร 

เป้ำหมำย                      7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ               ปีกำรศึกษำ 2555 

เกณฑ์กำรประเมิน 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

1 ข้อ  
ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
ครบ 5 ข้อตำมเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม 

กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
1 

มีระบบและกลไกกำรเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำม
ระบบที่ก ำหนด  

คณะวนศำสตร์มีกระบวนกำรใน
กำรเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร 
โดยเริ่มต้นจำกภำควิชำหรือ
กรรมกำรจัดท ำหลักสูตร
ด ำเนินกำรร่ำงหลักสูตรให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
พร้อมผลกำรวิจัยสถำบันซึ่งมี
ประเด็นอย่ำงน้อย 4 ประเด็น คือ 
กำรบริหำรหลักสูตร ทรัพยำกร
ประกอบกำรเรียน กำรสอน และ

2.1-1-1 ขั้นตอนกำร
เปิดและปรับปรุง
หลักสูตร 
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กำรวิจัย กำรสนับสนุนให้
ค ำแนะน ำนิสิต และควำม
ต้องกำรตลำดแรงงำน สังคม 
หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต แล้วเสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำของ
คณะพิจำรณำให้เป็นไปตำม
เกณฑ์ เพ่ือน ำเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ให้
ควำมเห็นชอบ แล้วน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบล ำดับต่อไป ในกรณีที่
เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำก่อน 
ทั้งนี้ได้ด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรที่ทำงมหำวิทยำลัย
ก ำหนด (เอกสำรหมำยเลข 2.1-
1-1) 

 

 

 
 

 
 

2 

มีระบบและกลไกกำรปิด
หลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำม
ระบบที่ก ำหนด  

กำรปิดหลักสูตร คณะวนศำสตร์มี
แนวปฏิบัติ โดยหำกหลักสูตรใด
ไม่มีกำรเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับ
อนุมัติหลักสูตร ติดต่อกันไม่น้อย
กว่ำ 3 ปี หรืออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรและ/หรืออำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
หรือภำควิชำพิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรปิดหลักสูตร ก็เสนอ
ขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯ และน ำเสนอต่อ
มหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
ตำมกระบวนกำรที่ทำง
มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึ่งในปี
กำรศึกษำ 2556 คณะวนศำสตร์
ไม่มีกำรปิดหลักสูตร (เอกสำร
หมำยเลข 2.1-2-1) 

2.1-2-1 แนวทำงในกำร
ปิดหลักสูตรและ
รำยวิชำ 
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ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำและ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำร
ด ำ เนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
หมำยถึง ต้องมีกำรประเมินผล
ตำม “ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำหรือสำขำวิชำ เพื่อกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตรและ
กำรเรียนกำรสอน” กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือ
สำขำวิชำ ให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้
กลำงที่ก ำหนดในภำคผนวก ก) 
ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพ
ต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตร
จำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย (หมำยเหตุ : 
ส ำหรับหลักสูตรเก่ำหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึด
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 )  

ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรด ำ 
เนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
หมำยถงึ ต้องมีกำรประเมินผล
ตำม “ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำหรือสำขำวิชำ เพื่อกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตรและกำร
เรียนกำรสอน” กรณีท่ีหลักสูตร
ใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำน
คุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ ให้
ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่
ก ำหนดในภำคผนวก ก) ส ำหรับ
หลักสูตรสำขำวิชำชีพต้องได้รับ
กำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือ
องค์กรวิชำชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
(หมำยเหตุ : ส ำหรับหลักสูตรเก่ำ
หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึดตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 ) 
(เอกสำรหมำยเลข 2.1-3-1)  

2.1-3-1 หลักสูตรที่
ด ำเนินกำรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556 

 
 

 
4 

มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
ควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำร
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัด
กำรศึกษำ และมีกำรประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อย
ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดใน
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ด ำ เนินงำนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ

มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
ควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำร
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัด
กำรศึกษำ และมีกำรประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อย
ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ด ำ เนินงำนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

2.1-4-1 หลักสูตรที่
ด ำเนินกำรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556 
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ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้อง
ควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
ก ำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร  

แห่งชำติ จะต้องควบคุมก ำกับให้
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อย
ร้อยละ 80ของตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด
ในแต่ละปี ทุกหลักสูตร (เอกสำร
หมำยเลข  2.1-4-1) 

  5 

มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
ควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำร
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัด
กำรศึกษำและมีกำรพัฒนำ
หลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำร
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
จะต้องควบคุมก ำกับให้กำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบ ทุก
ตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร  

ทุกหลักสูตรมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุม
ก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ และมีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุก
หลักสูตรตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดทุกปีกำรศึกษำ ตำมแบบ 
มคอ.7(เอกสำรหมำยเลข 2.1-4-
1) 

2.1-5-1 หลักสูตรที่
ด ำเนินกำรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ 
ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 

  6 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่
เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำ
โท เฉพำะแผน ก และปริญญำ
เอก) มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 
50 ของจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับกำรศึกษำ  

คณะวนศำสตร์มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิด
สอน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของ
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
กำรศึกษำของคณะวนศำสตร์ 
(ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 3 
หลักสูตร ปริญญำโท แผน ก 
จ ำนวน 10 หลักสูตร และ
ปริญญำเอก จ ำนวน 2 หลักสูตร)  

2.1-6-1 จ ำนวน
หลักสูตรทุกระดับ
กำรศึกษำของคณะวน
ศำสตร์ที่เปิดสอนในปี
กำรศึกษำ 2556 

  7 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่
เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำ
โท เฉพำะแผน ก และปริญญำ
เอก) มีจ ำนวนนักศึกษำที่ศึกษำ
อยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 
30 ของจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด
ทุกระดับกำรศึกษำ  

- - 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุ 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

8 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุ 
 
หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 8 เนื่องจำกมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มีจ ำนวนนิสิตที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตร 351 คน ต่อจ ำนวนนิสิตทั้งหมด
ทุกระดับกำรศึกษำ 1,567 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 ซึ่งต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดร้อยละ 30 
 
2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 60 

รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสำมำรถเลือกใช้เกณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำน

มำเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  ที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีกำรศึกษำ 2556 คณะวนศำสตร์ มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 71 คน ลำศึกษำต่อ 9 
คน มีอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก  63 คน ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2555 คณะวนศำสตร์ มีอำจำรย์ประจ ำที่
ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 69 คน ลำศึกษำต่อ 9 คน มีอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 62 คน 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก  =  100
80

63
   =  78.75 

  คะแนนที่ได้  =  5
60

78.75
   =  6.56  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 
 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 60 79.49 5.00 บรรลุ 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 70 78.75 5.00 บรรลุ 
 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 70 78.75 5.00 บรรลุ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 

เป้ำหมำย   ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 2556 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสำมำรถเลือกใช้เกณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่ำนมำเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
             1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่ก ำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์
รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีกำรศึกษำ 2556 คณะวนศำสตร์ มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 71 คน ลำศึกษำต่อ 9 คน มี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 34 คน รองศำสตรำจำรย์ 13 คน และศำสตรำจำรย์ 1 คน 

ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2555 คณะวนศำสตร์ มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 69 คน ลำศึกษำต่อ 9 คน 
มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 33 คน รองศำสตรำจำรย์ 14 คน และศำสตรำจำรย์ 1 คน 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร   =   100 
80

14
   =  17.50 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

17.50
   =  2.92  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 30 19.23 3.21 ไม่บรรลุ 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 30 17.50 2.92 ไม่บรรลุ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 30 17.50 2.92 ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย   6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ   ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 
 

 

 
1 

มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิค
กำรสอนและกำรวัดผล และมี
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

คณะวนศำสตร์มีแผนกำรบริหำร
และกำรพัฒนำคณำจำรย์และกำร
พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนและ
ช่วยวิชำกำร โดยก ำหนดไว้ในแผน
ยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำคณะวน
ศำสตร์ ปี พ.ศ. 2556 ในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1พัฒนำกระบวนกำร
เรียนกำรสอน หลักสูตร คณำจำรย์ 
บุคลำกร และนิสิต ให้มีควำมรู้คู่
คุณธรรม ตำมแผนกลยุทธ์ พัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรทุกสำยงำน 
โ ด ย ใ น ส่ ว น ข อ ง ก ำ ร พั ฒ น ำ
คณำจำรย์  มี โ ค ร งกำรหลั ก  3
โครงกำร ได้แก่ โครงกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพอำจำรย์ 
โครงกำรสัมมนำอำจำรย์ เ รื่ อ ง
เทคนิคในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรเรียนกำรสอน โครงกำรนิเทศ
อำจำรย์ เ รื่ อ ง ระบบอำจำรย์ ที่
ปรึกษำ ในส่วนของบุคลำกรสำย
สนับสนุนและสำยช่วยวิชำกำร มี
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรคณะวน
ศำสตร์เป็นโครงกำรหลัก (เอกสำร
หมำยเลข 2.4-1 -1) นอกจำกนี้ 

2.4-1-1 แผนกำร
บริหำรและกำร
พัฒนำคณำจำรย์ทั้ง
ด้ำนวิชำกำร เทคนิค
กำรสอนและกำร
วัดผล 

2.4-1-2 กำรวำง
แผนพัฒนำระดับ
ภำควิชำ 

2.4-1-3 ประกำศ
คณะวนศำสตร์ มก. 
เรื่องหลักเกณฑ์กำร
ให้ทุนข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำง ไป
ศึกษำฝึกอบรม ดูงำน 
และน ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำร 

2.4-1-4 แจ้งข้อ
ปฏิบัติขอรับกองทุน
ย่อยประเภทพัฒนำ
บุคลำกร 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
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กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

คณะฯ มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
เป็นรำยบุคคล โดยเป็นกำรวำงแผน 
4 ปี (ปีงบประมำณ 2553-2556) 
(เอกสำรหมำยเลข 2.4-1-2)  และมี
แผนงำนบริหำรอัตรำก ำลังคณะวน
ศำสตร์ บรรจุไว้ในแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำคณะวนศำสตร์ ปี พ.ศ. 
2555-2559 ( เอกสำรหมำยเลข 
2.4-1-3) โดยคณะวนศำสตร์ได้วำง
กรอบอัตรำก ำลังในช่วงปี 2557-
2571 (เอกสำรหมำยเลข 2.4-1-4) 

2.4-1-2 แผน
ยุทธศำสตร์เพื่อกำร
พัฒนำคณะวน
ศำสตร์ ปี 2556 

2.4-1-3 แผนพัฒนำ
บุคลำกรคณะวน
ศำสตร์ 
ปีงบประมำณ 2556 

2.4-1-4 แบบส ำรวจ
ควำมต้องกำรของ
บุคลำกร
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
ปีงบประมำณ 2553-
2556 

2.4-1-5 แผน
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำคณะวน
ศำสตร์ ปี พ.ศ. 
2555-2559 
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มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนด 

คณะวนศำสตร์มีกำรบริหำรและ
กำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนด เช่น มีกำรสรรหำ คัดเลือก
บุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ มีกำร
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ง ำ น  ก ำ ร ร ะ บุ
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง รวมทั้ง
ควำมสำมำรถที่ จ ำ เป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน และมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน (เอกสำรหมำยเลข 
2.4-2-1) นอกจำกนี้คณะวนศำสตร์
ยังส่งคณำจำรย์ไปศึกษำดูงำนและ
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นใน

2.4-2 กำรพัฒนำ
คณำจำรย์และ
บุคลำกร 

2.4-2-1 กำรพัฒนำ
คณำจำรย์และ
บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

2.4-2-2 ประกำศรับ
สมัครบุคลำกร 
ค ำอธิบำยลักษณะ
งำน กำรระบุ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

โครงกำรและเสริมสร้ำงศักยภำพ
อำจำรย์ (เอกสำรหมำยเลข 2.4-2-
2) 

คุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่ง  

2.4-2-3 รำยชื่อ
คณำจำรย์ที่ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ
ทำงด้ำนวิชำกำรในปี
กำรศึกษำ 2556 
 
2.4-2-4 แผนพัฒนำ
คณำจำรย์และ
บุคลำกร 
2.4-2-5 สนับสนุน
กำรน ำเสนอผลงำน
ในต่ำงประเทศ 
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มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี 
และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

คณะวนศำสตร์ได้จัดหำสวัสดิกำร
เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำง
ขวั ญและก ำ ลั ง ใ จ ให้ บุ ค ล ำก ร
ส ำ ม ำ ร ถ ท ำ ง ำ น ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ  เ ช่ น  โ คร งกำ ร
เสริมสร้ำงสุขภำพบุคลำกรคณะวน
ศำสตร์ พร้อมทั้งประเมินควำมพึง
พอใจของบุคลำกรต่อโครงกำรฯ 
(เอกสำรหมำยเลข 2.4-3-1) จัด
ห้องออกก ำลังกำยไว้ให้บริกำรเพ่ือ
เสริมสร้ำงสุขภำพ จัดกิจกรรม
ผู้บริหำรพบปะบุคลำกรซึ่ ง เป็น
โครงกำรที่ก่อให้ เกิดกำรพัฒนำ
ร่ ว ม กั น โ ด ย เ ปิ ด โ อ ก ำ ส ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชำได้มีโอกำสในกำร
แสดงควำมคิดเห็น มีกำรเชิดชู
เกียรติบุคลำกรเพ่ือให้ เป็นขวัญ
ก ำลังใจแก่บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนซึ่ง
จัดเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรม
หนึ่งในโครงกำรท ำบุญวันขึ้นปีใหม่
และงำนเลี้ยงสังสรรค์ (เอกสำร

2.4-3-1 โครงกำร
เสริมสร้ำงสุขภำพ
บุคลำกรคณะวน
ศำสตร์ พร้อมทั้ง
ประเมินควำมพึง
พอใจของบุคลำกร
ต่อโครงกำรฯ 

2.4-3-2 มีกำรให้
รำงวัลและเชิดชู
เกียรติบุคลำกรใน
โครงกำรท ำบุญวัน
ขึ้นปีใหม่และงำน
เลี้ยงสังสรรค์ 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-3-2%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-3-2%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-3-2%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-3-2%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-3-2%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-3-2%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.pdf
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มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำ
ควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำร
พัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของ
นิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง 

คณะวนศำสตร์มีระบบกำรติดตำม
ให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้
จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำร
เรี ยนรู้ ของนิ สิ ต  ตลอดจนกำร
ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ทุกหลักสูตร
ในกำรฝึกอบรมหรือทุกโครงกำรที่มี
วัตถุประสงค์ในกำรเพ่ิมควำมรู้และ
ทักษะของกำรปฏิบัติงำน โดยได้มี
กำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรติดตำม 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรอบรมเพ่ือ
ประเมินผลว่ำบุคลำกรสำมำรถน ำ
ควำมรู้ และทักษะที่ ได้จำกกำร
ฝึกอบรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
จริง  

2.4-4-1 รำยงำนกำร
ประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนย่อย 

2.4-4-2  พนักงำน
มหำวิทยำลัยไป
ฝึกอบรม ณ 
ต่ำงประเทศ 
 
2.4-4-3  เอกสำร 
รำยงำนกำรติดตำม 
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มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ
อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะวนศำสตร์ได้มีกำรเผยแพร่และ
ปลูกฝังจรรยำบรรณส ำหรับอำจำรย์ 
(เอกสำรหมำยเลข 2.4-5-1) และ
บุคลำกร (เอกสำรหมำยเลข 2.4-5-
2) โดยมีกำรแจกคู่มือจรรยำบรรณ
และหนังสือเวียนให้คณำจำรย์และ
บุคลำกรได้รับทรำบ และมีกำร
รำยงำนประจ ำปีกำรด ำเนินงำน
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพอำจำรย์ต่อ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปี
กำรศึกษำ 2555 (เอกสำรหมำยเลข 
2.4-5-3) 

2.4-5-1จรรยำบรรณ
อำจำรย์ 
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
 
 2.4-5-2 
จรรยำบรรณของ
บุคลำกร 
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
 
2.4-5-3 รำยงำน
ประจ ำปีกำร
ด ำเนินงำนตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ
อำจำรย์ต่อ
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 
2556 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-4-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-4-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-4-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4-4-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf
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มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
แผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

คณะวนศำสตร์ได้ด ำเนินกำร
ประเมินผลควำมส ำเร็จของ
แผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

2.6 ผลส ำเร็จของ
แผน  
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มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและ
กำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน 

- - 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :  
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 4 เนื่องจำกไม่พบระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะ
ที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 7 เนื่องจำกไม่พบกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำร
พัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงชัดเจน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี            ปัจจัยน ำเข้ำ 

เป้ำหมำย                    7 ข้อ 
รอบระยะเวลำ              ปีกำรศึกษำ 2556 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.4%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
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เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
1 

มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพ่ือให้
นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำ
ไม่สูงกว่ำ 8 FTES ต่อเครื่อง 

คณะวนศำสตร์มีกำรจัดบริกำรศูนย์
คอมพิวเตอร์อ ำนวย คอวนิช ในกำร
ให้ บ ริ ก ำ ร นิ สิ ต  โ ด ยมี จ ำ น ว น
คอมพิว เตอร์ ที่ มี อยู่ ใ นคณะวน
ศำสตร์รวมทั้งคอมพิวเตอร์แบบ
พกพำที่ ไ ด้ ล งทะ เบี ยนกั บทำ ง
มหำวิทยำลัยฯ รวมทั้งหมด 4,353 
เครื่อง โดยในปีกำรศึกษำ 2556 
คณะวนศำสตร์มีนิสิต เต็ม เวลำ 
(FTES) (ไม่ปรับค่ำ) เท่ำกับ 759.61 
ดังนั้นนิสิตจึงมีเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้ในอัตรำ เท่ำกับ 0.17 FTES ต่อ
เครื่อง ซึ่งไม่สูงกว่ำ 8 FTES ต่อ
เครื่อง (เอกสำรหมำยเลข 2.5-1-1) 

2.5-1-1 จ ำนวน
เครื่องคอมพิวเตอร์
ต่อจ ำนวนนักนิสิต
เต็มเวลำเทียบเท่ำ 
(FTES) (ไม่ปรับค่ำ) 
รวมทุกหลักสูตร 

2.5-2-1 เว็บไซต์
ห้องสมุด คณะวน
ศำสตร์  

2.5-2-2เว็บไซต์
ส ำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์  

2.5-2-3เว็บไซต์
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
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มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำร
ใช้งำนแก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ 
(ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

คณะวนศำสตร์มีบริกำรห้องสมุดทั้ง
ใ น ส่ ว น ข อ ง ค ณ ะ ฯ  ( เ อ ก ส ำ ร
หมำยเลข 2.5-2-1) และภำควิชำ
ต่ำงๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ 
โดยนิสิตสำมำรถสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้
ในกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำร
ฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นิสิตทุกปี

2.5-2-1 เว็บไซต์
ห้องสมุด คณะวน
ศำสตร์ 
 
2.5-2-2 เว็บไซต์
ส ำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตร

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
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กำรศึกษำ โดยผ่ำนส ำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ (เอกสำรหมำยเลข 
2.5-2-2) และส ำนักหอสมุด 
(เอกสำรหมำยเลข 2.5-2-3) ตำม
วันและเวลำที่หน่วยงำนทั้งสองได้
ก ำหนดไว้ 

ศำสตร์ 
 
2.5-2-3 เว็บไซต์
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
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มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
พัฒนำนิสิตอย่ำงน้อยในด้ำน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์
กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

ค ณ ะ ว น ศ ำ ส ต ร์ มี ก ำ ร จั ด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ทั้งใน
ด้ำนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่อ
อิน เตอร์ เ น็ ตที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ 
เหมำะสมต่อกำรเรียนกำรสอนและ
กำรพัฒนำนิสิต (เอกสำรหมำยเลข 
2.5-3-1) 

2.5-3-1 เอกสำร
แสดงกำรจัด
สภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพ ในด้ำน
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร 
อุปกรณ์กำรศึกษำ 
และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
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มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่
จ ำเป็นอ่ืนๆ อย่ำงน้อยในด้ำนงำน
ทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัย และ
กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือ
จัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ 
(ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
โ ร ง อ ำ ห ำ ร  แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
คอมพิวเตอร์แก่นิสิตในช่วงเวลำกำร
ลงทะเบียนเรียน ทั้งในส่วนของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ภำควิชำ หรือ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ (เอกสำร
หมำยเลข 2.5-4-1) 

2.5-4-1 เอกสำร
แสดงสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกดำ้นโรง
อำหำร ศูนย์
คอมพิวเตอร์อ ำนวย  
คอวนิช 
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มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำ
ควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อยในเรื่อง
ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย 
กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

มีระบบสำธำรณูปโภค และระบบ
รักษำควำมปลอดภัยโดยเป็นไปตำม
กฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง และมีกำร
ติดตั้ งกล้ องวงจรปิด  ( เอกสำร
หมำยเลข 2.5-5-1) 

 

2.5-5-1 เอกสำร
แสดงระบบ
สำธำรณูปโภค ระบบ
รักษำควำมปลอดภัย 
และกล้องวงจรปิด 

  

6 
 

มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำร
ในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 
จำกคะแนนเต็ม 5 

มีผลกำรประ เมินคุณภำพของ
บริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อ โดยในปี
กำรศึกษำ 2556 คณะวนศำสตร์มี
นิ สิ ต  จ ำนวน  1 , 567  คน  เข้ ำ
ประเมิน จ ำนวน 470 คน คิดเป็น

2.5-6-1 ผลกำร
ประเมินคุณภำพกำร
ให้บริกำรห้องสมุด 
อุปกรณ์กำรศึกษำ 
และสภำพแวดล้อม
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สัดส่วนร้อยละ 30.00 ได้รับผลกำร
ประเมินในภำพรวมทั้งหมด เท่ำกับ 
3.92  คะแนน จำกคะแนนเต็ม 
5.00 คะแนน ซึ่งมำกกว่ำ 3.51 
คะแนน (เอกสำรหมำยเลข 2.5-6-
1) 

กำรเรียนรู้ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 
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มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพใน
ข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่
สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

คณะวนศำสตร์ได้น ำผลกำรประเมิน
คุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลใน
กำรปรับปรุงเพื่อให้มีกำรพัฒนำกำร
จัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่สนอง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรโดยได้
ด ำเนินกำรจัดตั้ งห้องปฏิบัติกำร
ศึกษำค้นคว้ำงำนอนุรักษ์ระดับ
นำนำชำติ  หรือ IHOC เพ่ือ
เสริมสร้ำงศักยภำพนิสิตวนศำสตร์ 
ให้มีทักษะในกำรฟัง กำรอ่ำน และ
กำรพูดภำษำอังกฤษโดยกำรศึกษำ
ค้นคว้ำจำก วิดีทัศน์ กำรฟังจำกบท
ปฏิบัติกำร (เอกสำรหมำยเลข 2.5-
7-1) และรูปภำพโครงกำร
ห้องปฏิบัติกำร IHOC (เอกสำร
หมำยเลข 2.5-7-2) 

2.5-7-1 
ข้อเสนอแนะในกำร
ส่งเสริมด้ำนกำรเรียน
กำรสอนของนิสิต
คณะวนศำสตร์ 
 
2.5-7-3 จัดตั้ง
ห้องปฏิบัติกำร 
ศึกษำค้นคว้ำงำน
อนุรักษ์ระดับ
นำนำชำติ  
 
2.5-7-4 รูปภำพ 
โครงกำร
ห้องปฏิบัติกำร 
IHOC 

 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7  ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7  ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-1%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-1%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-1%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-1%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-1%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-1%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-1%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-1%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-1%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-2%20%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20IHOC.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-2%20%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20IHOC.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-2%20%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20IHOC.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.5-7-2%20%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20IHOC.docx
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7  ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 2556 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
1 

มีระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกหลักสูตร 

คณะวนศำสตร์ได้ด ำเนินกำรตั้ง
คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ
หลักสูตรและมีกำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่มีควำมยืดหยุ่น และหลำกหลำย 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
และควำมถนัดของผู้เรียน ในทุก
ระดับกำรศึกษำ (2.6-1-1) มีกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญทุกรำยวิชำ อำทิ จัดให้มี
ชั่วโมงปฏิบัติกำร อภิปรำยกลุ่ม 
สัมมนำ ท ำกรณีศึกษำหรือ
โครงกำรวิจัย เรียนรู้นอกสถำนที่ 
รวมทั้งฝึกงำนและฝึกประสบกำรณ์
นอกจำกนี้ยังมีกำรก ำหนดให้ผู้เรียน
ต้องผ่ำนกำรฝึกงำนก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ มีกำรศึกษำดูงำน จัดให้
มีวิชำสัมมนำ และกำรจัดท ำ

2.6-1-1 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรที่
รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะวนศำสตร์ 
 
2.6-1-2 ตัวอย่ำง
รำยวิชำที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
 
2.6-1-3 แผนกำร
สอนหรือรำยละเอียด
ของรำยวิชำ 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.1-4-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.1-4-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.1-4-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.1-4-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-1-1%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-1-1%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-1-1%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-1-2%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-1-2%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-1-2%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2.pdf


รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 59 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

วิทยำนิพนธ์ ตำมตัวอย่ำงรำยวิชำ 
(2.6.1-1) เพ่ือเป็นกำรบูรณำกำร
ควำมรู้ของผู้เรียนในกำรน ำไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริงและสำมำรถ
แก้ปัญหำและอุปสรรคเฉพำะหน้ำ
ได้ มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำรเรียน (2.6-1-3) 
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ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมี
รำยละเอียดของรำยวิชำและของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อน
กำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
ตำมท่ีก ำหนดในกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตร มี
รำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ. 3) 
ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ(เอกสำรหมำยเลข 2.6-2-
1) 

2.6-2-1 เว็บไซต์
ระบบ มคอ. 
ออนไลน์ 
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ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริม
ทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
กำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จำกกำรท ำวิจัย 

ทุกหลักสูตรของคณะวนศำสตร์ มี
รำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งจำกกำรท ำวิจัย
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง อำทิกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้มีรำยวิชำปฏิบัติกำร
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติกำร กำรจัดให้มีกำร
อภิปรำยเป็นรำยกลุ่มเพ่ือเป็นกำร
แสดงควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงผู้เรียน กำรจัด
รำยวิชำสัมมนำเพ่ือให้ผู้เรียน
สำมำรถค้นหำข้อเท็จจริง ท ำควำม
เข้ำใจ วิเครำะห์ข้อมูลจำกองค์
ควำมรู้ใหม่แล้วน ำมำสังเครำะห์เพื่อ
กำรใช้งำนสำมำรถศึกษำวิเครำะห์
ปัญหำที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทำงแก้ไขที่สร้ำงสรรค์นอกจำกนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนทรำบหลักกำรและ

2.6.3-1 ตัวอย่ำง
แผนกำรสอนหรือ
รำยละเอียดของ
รำยวิชำ  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-3-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-3-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-3-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-3-1.pdf
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เทคนิคกำรสัมมนำต่ำงๆ เพ่ือให้
สำมำรถน ำไปใช้อย่ำงเหมำะสมกับ
กำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี จัดให้มี
กำรฝึกงำนภำคสนำมในทุก
หลักสูตร และเพ่ือเป็นทำงเลือก
ให้กับผู้เรียนทุกหลักสูตรยังมีกำรจัด
แผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ
เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกตำมควำมสนใจ 
ท ำให้ผู้เรียนได้มีกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติงำนจริงในสถำน
ประกอบกำรก่อนที่จะส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

หลักสูตรระดับปริญญำโท
ก ำหนดให้มีรำยวิชำสัมมนำ และ
วิทยำนิพนธ์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ตนเองในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
สำขำวิชำเอกของผู้เรียน สำมำรถ
ตั้งสมมติฐำน ออกแบบกำรทดลอง 
ท ำกำรทดลอง วิเครำะห์ทำงสถิติ
และวิเครำะห์ผลกำรทดลอง น ำไปสู่
ควำมสำมำรถในกำรเรียบเรียงและ
เขียนเป็นวิทยำนิพนธ์ได้ ตำม
ตัวอย่ำงรำยละเอียดของรำยวิชำ
กำรศึกษำภำคสนำม สัมมนำ และ
รำยวิชำวิทยำนิพนธ์ (2.6-3-1)  
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มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำง
วิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำน
หรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุก
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีกำรให้ผู้มี
ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชน
ภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
ตัวอย่ำงเช่น เชิญคุณวีณำ น ำเจริญ
สมชำติ สอนวิชำกำรพัฒนำชุมชน

2.6-4-1 หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก 
 
2.6-4-2 หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-4-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-4-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-4-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-4-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-4-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-4-2.pdf
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และประเมินนโครงกำรวนศำสตร์
ชุมชน (เอกสำรหมำยเลข 2.6-4-1) 
และ ในรำยวิชำ 01310484 (Unit 
operation during start up and 
grade change)  ได้มีกำรเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมำร่วมสอน 
และ เชิญอำจำรย์พิเศษให้นิสิตได้มี
โอกำสเรียนรู้นอกเหนือ คือคุณ
สวัสดิ์ แสงดิน (เอกสำรหมำยเลข 
2.6-4-2) 
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มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำร
วิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำร
วิจัยในชั้นเรียน หรือจำก
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยในปี
กำรศึกษำ 2556 คณะวนศำสตร์มี
กำรวิจัยในชั้นเรียนในหลำยรำยวิชำ 
(ตัวอย่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน 
รำยวิชำ 01302131 รุกขวิทยำ)   

2.6-5-1 กำรวิจัยใน
ชั้นเรียน รำยวิชำ 
01302131 รุกขวิ
ทยำ 
2.6-5-2 กำรวิจัยใน
ชั้นเรียน วิชำ 
01308311 
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มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ 
โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่
ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 

- - 
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มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ทุก
รำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

คณะวนศำสตร์มีกำรติดตำม 
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนแต่ละ
รำยวิชำจำกผลกำรประเมินของ
ผู้เรียน และวำงแผนปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำร
สอนหรือกำรประเมินผลกำรเรียน
ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินทุก
รำยวิชำ เช่น รำยงำนผลกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของรำยวิชำที่เปิดสอนในภำค

2.6-7-1 รำยงำนผล
กำรปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
รำยวิชำที่เปิดสอนใน
ภำคต้นและภำค
ปลำย ปีกำรศึกษำ 
2556  

2.6-7-2 รำยงำนกำร

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-5-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-5-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-5-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6-5-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.5-2%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9901301321_56%20%E0%B8%AD.%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C.doc
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.5-2%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9901301321_56%20%E0%B8%AD.%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C.doc
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.5-2%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9901301321_56%20%E0%B8%AD.%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C.doc
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.7-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.7-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.7-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.7-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.7-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.7-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.7-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.7-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.6.7-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%991_56_21%E0%B8%A1%E0%B8%84_%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99.docx
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ต้น และภำคปลำย ของภำควิชำ
วนวัฒนวิทยำ เป็นต้น 

ประชุมอำจำรย์และ
กรรมกำรบริหำร
หลักสูตร สำขำวิชำ
อุทยำน นันทนำกำร
และกำรท่องเที่ยว ใน
เอกสำรหน้ำที่ 3 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 3 ข้อ 2.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 4 เนื่องจำกไม่พบมีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชน
ภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 5 เนื่องจำกไม่พบมีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 6 เนื่องจำกมีรำยวิชำที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 จ ำนวน 1 รำยวิชำ 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 7 เนื่องจำกไม่พบมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 
 

 

 
1 

มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อยส ำหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบ
ระยะเวลำตำมแผนก ำหนด
กำรศึกษำของหลักสูตร 

ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงและ
พัฒนำหลักสูตรคณะวนศำสตร์ได้มี
กำรท ำวิจัยสถำบันโดยได้มีกำร
ส ำรวจและวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตตำมรอบระยะเวลำ
กำรศึกษำของหลักสูตร ซึ่งในปี
กำรศึกษำ 2556 ทุกหลักสูตรของ
คณะวนศำสตร์เพ่ิงมีกำรปรับปรุง
และยังไม่ถึงรอบระยะเวลำตำม
แผนก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร 
จึงยังไม่มีกำรส ำรวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อย
ส ำหรับทุกหลักสูตร (2.7.1-1) ใน
กำรปรับปรุงหลักสูตรที่ผ่ำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรีของคณะ 
3 หลักสูตร คือ 
วท.บ. สำขำวิชำวนศำสตร ์ 
วท.บ. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีทำงไม้ 
วท.บ. สำขำวิชำเทคโนโลยีเยือ่และ

2.7.1-1 รอบ
ระยะเวลำกำร
ปรับปรุงหลักสูตร 

2.7-1-2 สรุปกำร
วิจัยสถำบัน 
หลักสูตร
วิทยำศำสตร์บัณฑิต 
สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีทำงไม้ (ดู
เอกสำรหน้ำ 15) 

 

 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร ครบ 5 ข้อ 
ตำมเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตำม
เกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม 
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

กระดำษ 
ได้มีกำรท ำวิจัยสถำบันมีกำร
ทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จ ำเป็น และเหมำะสมกับ
สำขำวิชำ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ตำม
รำยงำนวิจัยสถำบันส ำหรับกำร
ปรับปรุงหลักสูตร (2.7.1-2) 
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มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำและ
สัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอำชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

กำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำ
และสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตของคณะวน
ศำสตร์นั้น ได้น ำผลกำรวิจัยสถำบัน
ของหลักสูตรมำประกอบในกำร
ปรับปรุงตำมรำยงำนวิจัยสถำบัน
ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตร มำใช้
ในกำรปรับปรุงหลักสูตร เกี่ยวกับ
กำรก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตร กำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำร
ใช้สื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และ
กำรประเมินผลของผู้เรียน ซึ่งจะ
ระบุอยู่ในหลักสูตร (มคอ.2) แบบ
ในกำรเสนอขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ข้อ 4.เหตุผลในกำร
ปรับปรุงแก้ไข และข้อ 5. สำระใน
กำรปรับปรุงแก้ไข (2.7-2-1) 

2.7.2-1 หลักสูตร 
(มคอ.2) แบบในกำร
เสนอขอปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ข้อ 4 
เหตุผลในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร 
และ ข้อ 5 สำระใน
กำรปรับปรุงแก้ไข 
 
2.7.2-2 หลักสูตร
วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิตสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
ป่ำไม้ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 ที่แสดง
ถึงกำรน ำผลกำรวิจัย
สถำบันมำใช้ในกำร
ปรับปรุง 
 
2.7-2-3  หลักสูตร 
(มคอ. 2) แบบในกำร
เสนอขอปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร 
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มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้ง
ด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และงบประมำณที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
คุณลักษณะของบัณฑิต 

มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรใน
ด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนบุคลำกร 
งบประมำณ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและทรัพยำกรสนับสนุน

2.7.3-1 เอกสำร
แสดงห้องสมุด ศูนย์
คอมพิวเตอร์อ ำนวย 
คอวนิช จุดติดตั้ง 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-2-1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%202)%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

อ่ืนๆ ที่สนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณลักษณะของบัณฑิตอย่ำง
เพียงพอ เช่น กำรมีห้องสมุดของ
คณะฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์อ ำนวย
คอวนิช กำรติดตั้ง WIFI เช่น มี
เจ้ำหน้ำที่นักวิชำกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์และนิสิตช่วยงำน (TA) 
เพ่ือให้นิสิตสำมำรถเข้ำถึงได้ส ำหรับ
กำรค้นคว้ำเอกสำรอ่ำนเพ่ิมเติม 
นอกจำกนี้ยังได้สนับสนุน
งบประมำณและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่นิสิตเพื่อพัฒนำนิสิต 
เช่น กำรสนับสนุนงบประมำณใน
กำรส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกำสไป
ศึกษำและท ำวิจัยในต่ำงประเทศ 
เช่น โครงกำรเคยูสู่สำกล เป็นต้น
(2.7-3-2) 

WIFI 

2.7-3-2 โครงกำรเค
ยูสู่สำกล 
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มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิต
ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำร
หรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่
ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัย หรือที่
ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ 

คณะวนศำสตร์มีระบบและกลไก
กำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำ
ตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรหรือ
น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่
ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัย หรือที่
ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ 
โดยกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประชุมวิชำกำร ไว้ที่
บอร์ดของคณะวนศำสตร์และ
ภำควิชำ อีกท้ังยังมีกำรฝึกทักษะ
กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
เรียนรู้เทคนิคกำรส่งผลงำนวิชำกำร
ให้ได้รับกำรคัดเลือกเผยแพร่ มี
หน่วยงำนภำยในคณะวนศำสตร์ 
เช่น หน่วยงำนศูนย์วิจัยป่ำไม้ ท ำ
หน้ำที่สนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำน
วิชำกำรของนิสิต และ
คณะกรรมกำรแลกเปลี่ยนนิสิต

2.7.4-1 ค ำสั่งคณะ
วนศำสตร์ ที่ 
8/2556 แต่งตั้ง
คณะท ำงำนโครงกำร
แลกเปลี่ยนนิสิต
นักศึกษำ ลงวันที่ 29 
มกรำคม 2556 

2.7-4-2  ประกำศ
คณะวนศำสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำร
สนับสนุนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ คณะ
วนศำสตร์ ในกำร
เสนอผลงำนวิจัยใน
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติ ปี 2557 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-3-2%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-3-2%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7.4-1%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7.4-1%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7.4-1%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7.4-1%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7.4-1%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7.4-1%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7.4-1%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf


รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 66 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

นักศึกษำ 2.7-4-3  กำร
สนับสนุนนิสิต
น ำเสนอผลงำนทำง
วิชำกำรท้ังในและ
ต่ำงประเทศ 

2.7-4-4  เอกสำรที่
แสดงนิสิต ป.ตรี 
และ บัณฑิตศึกษำ
เข้ำร่วมน ำเสนอ
ผลงำนวิชำกำร 
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มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรี
และบัณฑิตศึกษำที่จัดโดยคณะ 

มีกำรสนับสนุนงบประมำณกำรจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และมี
กำรก ำหนดเงื่อนไขให้นิสิตต้องเข้ำ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของคณะ/มหำวิทยำลัย 
ซ่ึงเป็นข้อบังคับของกำรจบ
กำรศึกษำของนิสิต เช่น กำรเข้ำ
ร่วมพิธีไหว้ครูของทั้งคณะวน
ศำสตร์และ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  เป็น
ต้น 

2.7.5-1 เอกสำร
โครงกำรวันไหว้ครู 
คณะวนศำสตร์ ปี
กำรศึกษำ 2556 
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มีระบบและกลไกสนับสนุนกำร
ประยุกต์ใช้ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ และมี
กำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำก
หน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือ
หน่วยงำนวิชำชีพ (เกณฑ์มำตรฐำน
เพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม ค1) 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มี
กำรประเมิน) 

- - 
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มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำ
บทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำร
น ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับ

ในปีกำรศึกษำ 2556 นิสิตระดับ
ปริญญำโทได้มีกำรน ำบทควำมจำก
วิทยำนิพนธ์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

2.7.7-2 เอกสำร
แสดงกำรพัฒนำนิสิต
โดยให้นิสิตน ำเสนอ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-4%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-4%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-4%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-4%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.7-4-4%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
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นำนำชำติ (เกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติม
เฉพำะกลุ่ม ง) 

วำรสำรระดับนำนำชำติ 3 เรื่อง 
ดังนี้  

1. Tropidophorus robindoni 
Smith, 1919 (Squamata: 
Scincidae): New distribution 
record and map. (นำยลิขิต ไหว
พรม ภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้) 

2. Fuel properties and fire 
behaviour characteristics of 
prescribed fire in pine-
dominated forests at Nam 
Nao National Park, Thailand 
(นำยวรเดช) 

3.  ภำคอนุรักษวิทยำ (เอกสำร
ประกัน) 

ในกำรประชุม
วิชำกำรระดับ
นำนำชำติของนิสิต
ปริญญำโท (วนผลิ
ภัณฑ์) 

 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุป้ำหมำย 
 
หมำยเหตุ : 
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- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 2 เนื่องจำกไม่พบกำรน ำผลกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตฯ มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงชัดเจน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  
1 

มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต ที่
ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษร 

คณะวนศำสตร์ได้เล็งเห็น
ควำมส ำคัญของคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิต โดยถือเป็นปัจจัยส ำคัญใน
กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตของคณะ
วนศำสตร์ ตำมเจตนำรมณ์ของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ รวมทั้ง
ควำมคำดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 
ดังนั้นคณะวนศำสตร์จึงได้ก ำหนด
กิจกรรมนิสิตให้สอดคล้องและ
พัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม คือ 
กำรจัดท ำประกำศและติดป้ำย
รณรงค์ให้นิสิตคณะวนศำสตร์แต่ง
กำยให้ถูกต้องตำมระเบียบของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้
สอดคล้องกับระเบียบของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ
โครงกำรปีแห่งกำรแต่งกำยงำมตำม

2.8-1-1 ระเบียบ
ข้อบังคับ 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ระเบียบนิสิตของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พร้อม
ทั้งชี้แจงให้นิสิตทุกชั้นปีทรำบในวัน
เปิดเรียนวันแรก รวมถึงมีกำรจัดท ำ
ระเบียบข้อบังคับ และข้อควร
ปฏิบัติส ำหรับนิสิตคณะวนศำสตร์ 
ที่ก ำหนดทั้งด้ำนรำยละเอียดกำร
แต่งกำยที่ถูกต้องและกำรแสดงออก
ทำงพฤติกรรมที่เหมำะสม เช่น กำร
เคำรพผู้อำวุโส  กำรเคำรพอำจำรย์ 
โดยแยกเป็นระเบียบปฏิบัติส ำหรับ
นิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 2-4 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำข้ันปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
พุทธศักรำช 2548 และมีกำร
รำยงำนให้ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
พร้อมทั้งชี้แจงให้นิสิตทุกชั้นปีทรำบ 
(เอกสำรหมำยเลข 2.8-1-1) 

  
2 

มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
ส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริมตำม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิต
และผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึงทั้ง
คณะ 

คณะวนศำสตร์ได้ด ำเนินกำรให้มี
ก ำ ร ถ่ ำ ย ท อ ด แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
ส ำหรั บนิ สิ ต  ผ่ ำนกำรก ำหนด
พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
ส ำหรับนิสิตไปยังผู้บริหำรคณะวน
ศำสตร์ คณำจำรย์ และนิสิตทุกชั้น
ปีทรำบ โดยกำรประกำศผ่ำนบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ของคณะ จดหมำย
ข่ำว วำรสำรวนศำสตร์ ข่ำวคณะ
อำจำรย์คณะวนศำสตร์  และได้
จัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือเผยแพร่
พฤติกรรม ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
ไปยังคณบดีคณะวนศำสตร์ และ
นำยกสโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ 
เพ่ือให้ผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิต 
และผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึงทั้ง

2.8-2-1 กำร
ถ่ำยทอดหรือ
เผยแพร่พฤติกรรม
ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม 
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คณะ (เอกสำรหมำยเลข 2.8-2) 

 

 

 

 

 
3 

มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำร
พัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมที่ก ำหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จ 

คณะวนศำสตร์ ไ ด้ มี ก ำรจั ดท ำ
โครงกำรในกำรส่งเสริมพฤติกรรม
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ 1 คือ ค่ำย
ธรรมะเนวิเกเตอร์ เพ่ือพัฒนำให้
นิสิต เรียนรู้และฝึกปฏิบัติศีล 8  
โครงกำรไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2556 
ส่งเสริมควำมเป็นคนกตัญญูต่อครู
อำจำรย์  โครงกำรเตรียมควำม
พ ร้ อ ม ป ร ะ ก ว ด ร้ อ ง เ พ ล ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เ พ่ือ
ส่งเสริมให้นิสิตมีควำมรักและภูมิใจ
ต่อสถำบันกำรศึกษำ โดยระบุตัว
บ่ ง ชี้ แ ล ะ เ ป้ ำ ห ม ำ ย เ พ่ื อ วั ด
ควำมส ำเร็จที่ชัดเจนของนิสิตได้
ระบุตัวชี้ เป็นควำมพึงพอใจของ
ผู้ เข้ ำร่ วมโครงกำรทั้ งนิสิตและ
อำจำรย์ คือ มีควำมพึงพอใจต่อกำร
เข้ำร่วมโครงกำร มำกกว่ำ 3.51 
คะแนน (เอกสำรหมำยเลข 2.8-3) 

 2.8-3-1(1) ค่ำย
ธรรมะเนวิเกเตอร์ 
2.8-3-1(2) โครงกำร
ไหว้ครูคณะวน
ศำสตร์ 
2.8-3-1(3) โครงกำร
เตรียมควำมพร้อม
ประกวดร้องเพลง
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
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มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยที่
ก ำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำร
ประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

จำกกำรประเมินผลโครงกำรที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 
ได้สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรตำม
ตั ว บ่ ง ชี้ แ ล ะ เป้ ำ หม ำย เ พ่ื อ วั ด
ควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

1) ค่ ำ ย ธ ร ร ม ะ เ น วิ เ ก เ ต อ ร์ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร คือ 4.25 

2) โครงกำรไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 
2556 มีควำมพึงพอใจเฉลี่ยของ
นิสิตทุกระดับและคณำจำรย์ต่อกำร
เข้ำร่วมโครงกำร คือ 4.34 

3) โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ประกวด 

2.8-4-1 ตำรำง
สรุปผลกำรประเมิน
โครงกำร 
 2.8-4-1(1) ผลกำร
ประเมินโครงกำร
ค่ำยธรรมะ
เนวิเกเตอร์ 
2.8-4-1(2) ผลกำร
ประเมินโครงกำรไหว้
ครูคณะวนศำสตร์ 
 2.8-4-1(3) ผลกำร
ประเมินโครงกำร
เตรียมควำมพร้อม
ประกวดร้องเพลง

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
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ร้ อ ง เ พ ล ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คือ 
4.34  

(เอกสำรหมำยเลข 2.8-4) 

มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
2.8-4-1(4) สรุปผล
กำรประเมินผล
โครงกำรกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
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มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิต
ได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศ
เกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ 

คณะวนศำสตร์มีกำรส่งเสริมให้นิสิต
ทุกชั้นปีมีกำรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและส่งเสริมสนับสนุนให้มี
กำรประกวดชิงรำงวัลในระดับ
หน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยใน
ปีกำรศึกษำ 2556 สโมสรนิสติวน
ศำสตร์ได้รับรำงวัล ดังนี้  

1)  โครงกำรไหว้ครู ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศกำรประกวดสื่อ
ประชำสัมพันธ์  เนื่องในพิธีไหว้ครู 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 และ
รำงวัลรองชนะเลิศกำรอันดับ 1 
แข่งขันประกวดมำรยำทไทยใน
โครงกำรไหว้ครู 

2)  โครงกำรประกวดร้องเพลง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ชิงถ้วย
พระรำชทำนสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี ประจ ำปี 2556 ได้รับ
รำงวัลชมเชย และได้เผยแพร่ให้
บุคลำกรและนิสิตภำยในคณะวน
ศำสตร์ทรำบผ่ำนวำรสำรข่ำว วน. 

2.8-5-2 เอกสำร
ประกำศเกียรติคุณ
สโมสรนิสิตคณะวน
ศำสตร์ ท ำ
คุณประโยชน์ 
 2.8-5-1(1) ประกวด
มำรยำทในพิธีไหว้ครู 
 2.8-5-1(2) ประกวด
สื่อประชำสัมพันธ์พิธี
ไว้ครู 
 2.8-5-1(3) 
ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมนิสิตด้ำน
คุณธรรม 
 2.8-5-1(4) ข่ำว
ประชำสัมพันธ์นิสิตที่
ได้รับรำงวัล 
2.8-5-1(5) ผลกำร
ประกวดโครงกำร
ประกวดร้องเพลง
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99(57).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99(57).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99(57).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99(57).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99(57).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.8-5-2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.8-5-2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.8-5-2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.8-5-2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/2.8-5-2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf


รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 72 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

(เอกสำรหมำยเลข 2.8-5)  

  6 

มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนำนิสิต 

คณะวนศำสตร์ได้ก ำหนดให้สโมสร
นิสิ ตคณะวนศำสตร์น ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมนิสิต
โดยกำรจัดประชุมสรุปโครงกำร
พัฒนำนิสิตซึ่งด ำเนินกำรโดยสโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์ทุกโครงกำร 
เพ่ือสรุปปัญหำและอุปสรรคจำก
กำรด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร
สัมมนำสรุปผลกำรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของสโมสรนิสิตคณะวน
ศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2556 และน ำ
ผลที่ได้เรียนรู้ ข้อเสนอแนะไปใช้ใน
กำรพัฒนำกิจกรรมในปีกำรศึกษำ
ถัดไป  คณะกรรมกำรกิจกำรนิสิตมี
กำรน ำผลกำรด ำเนินกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเข้ำหำรือในที่ประชุมเพ่ือ
ก ำ ห น ด แ น ว น โ ย บ ำ ย ก ำ ร จั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเมื่อจบปี
กำรศึกษำ (เอกสำรหมำยเลข 3.2-
6) 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี           ผลผลิต 

เป้ำหมำย                   ร้อยละ 90 
รอบระยะเวลำ             ปีกำรศึกษำ 2556 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2554 2555 2556 
1 จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ 197 234 246 
2 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 211 236 237 
3 จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 138 162 187 
4 จ ำนวนบัณฑิตท่ีศึกษำต่อ 41 49 0 
5 จ ำนวนบัณฑิตท่ีมีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 0 0 10 
6 จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรเกณฑ์ทหำร ลำอุปสมบท 1 1 7 
7 จ ำนวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งำนท ำ 4 14 24 
8 จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในรอบปีนั้นที่ตอบแบบ

ส ำรวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ ผู้ศึกษำต่อ และ
ลำอุปสมบท) 

151 176 0 

9 ร้อยละบัณฑิตท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 
ป ี

91.39 92.05 0 

10 คะแนนที่ได้ 
5

100

91.39


 = 4.57 

5
100

92.05
  

= 4.60 

5
100

95.41


= 4.77 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 90 

(จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ=162/
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 
=176) เท่ำกับร้อยละ 92.05 
เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 
คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ำกับ 
4.602 

4.60 บรรลุเป้ำหมำย 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 90 
 

(จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ=187/
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 
=196) เท่ำกับร้อยละ 95.41 
เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 
คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ำกับ 
4.77 

4.77 บรรลุเป้ำหมำย 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 90 
 

(จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ=187/
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 
=196) เท่ำกับร้อยละ 95.41 
เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 
คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ำกับ 
4.77 

4.77 บรรลุเป้ำหมำย 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
 คณะวนศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต  

 ส ำหรับผลกำรประเมินผลในภำพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต ตำมตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่ำ มีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดีมำก รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
1 

มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำง
วิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่
นิสิต 

คณะวนศำสตร์ได้ด ำเนินกำรให้มี
ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำ
ทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้
ชีวิตแก่นิสิตในหลำยรูปแบบต่ำงๆ 
ดังนี้ 

- งำนกิจกำรนิสิตคณะ
วนศำสตร์ได้จัดท ำฐำนข้อมูลนิสิต
ทุกชั้นปี โดยประกอบด้วย ข้อมูล
ด้ำนสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและทำง
จิตใจ ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่
คณะสำมำรถติดต่อได้เมื่อนิสิตมี
ปัญหำ (เอกสำรหมำยเลข 3.1-1) 
และมีกำรติดตำมกำรใช้ชีวิตใน
มหำวิทยำลั ยของนิสิตคณะวน
ศำสตร์โดยผ่ำนกำรประชุมของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร กิ จ ก ำ ร นิ สิ ต 
นอก จ ำก นี้ ยั ง มี ร ะบ บก ำ ร พบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำที่คอยให้ควำม
ช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร
และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต 
โ ด ย ง ำ นกิ จ ก ำ รนิ สิ ต ไ ด้ จั ด ท ำ
โครงกำรเพ่ือนคู่คิดนิสิตใหม่  มี
อำจำรย์ เวร และเจ้ำหน้ำที่ งำน

3.1-1-1 ฐำนข้อมูล
นิสิต 

3.1-1-2 กำรให้
ค ำปรึกษำทำง
วิชำกำรและแนะแนว
กำรใช้ชีวิตแก่นิสิต 
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กิจกำรนิสิตที่มีควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำ
กำรศึกษำ คอยให้ค ำปรึกษำด้ำน
วิชำกำร และแนะแนวกำรใช้ชีวิตใน
มหำวิ ทยำลั ย ให้ แก่ นิ สิ ตทั้ ง ใน
ช่วงเวลำรำชกำร และเวลำว่ำงหลัง
เ ลิ ก เ รี ย นข อ ง นิ สิ ต  ( เ อ ก ส ำ ร
หมำยเลข 3.1-2) 

 

 

 

 
2 

มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต 

คณะวนศำสตร์ได้จัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและติดตำม
กำรใช้ชีวิตของนิสิตโดยได้ก ำหนด
เบอร์โทรศัพท์สำยด่วน (hot line) 
ของคณะขึ้น (หมำยเลข 089-203-
7049)  พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด เ ว ล ำ ใ ห้
ค ำปรึกษำแก่นิสิตที่ต้องกำรปรึกษำ
ทั้งทำงด้ำนกำรเรียนและกำรท ำ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดห้อง 
120 ชั้น 1 ตึกเทียมคมกฤส และให้
ค ำปรึกษำในวันพุธและวันศุกร์ของ
ทุกสัปดำห์ เพ่ือให้ค ำปรึกษำและ
ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตนิสิตให้
สำมำรถปรับตัวและใช้ชีวิตทั้งใน
มหำวิทยำลัยและในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีกำรประกำศข้อมูล
ข่ำวสำรที่ เป็นประโยชน์แก่นิสิต 
เช่น ทุนกำรศึกษำ กำรรับสมัครงำน 
ข่ ำ ว ส ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ที่ ทั น ส มั ย ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ส ำข ำวิ ช ำที่ นิ สิ ต
จ ำเป็นต้องรู้ผ่ำนทำงวำรสำรข่ำว 
จดหมำยข่ำว และข่ำวคณำจำรย์ 
เว็ปไซด์ face book  (เอกสำร
หมำยเลข 3.1-2-1) 

3.1-2-1 บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร 

 

 

 

 
3 

มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำ
ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพแก่นิสิต 

คณะวนศำสตร์ได้มีกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนำประสบกำรณ์
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพวนศำสตร์
แก่นิสิตทั้งรูปแบบที่ส่งเสริมทั้ง

 3.1-3-1 กิจกรรม
เพ่ือพัฒนำ
ประสบกำรณ์ทำ
วิชำกำรและวิชำชีพ
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ทำงตรงและทำงอ้อมเพ่ือให้นิสิตมี
ควำมพร้อมทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิต ได้แก่ 1) โครงกำรค่ำยกล้ำ
ไม้ในเมือง ครั้งที่ 11 2) โครงกำร
รับน้องตำมครรลองวนำ 3) 
โครงกำรส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำร
แก่นิสิตวนศำสตร์ 4) โครงกำร
เตรียมควำมพร้อมวิ่ง 12 กิโลเมตร 
5) โครงกำรวิ่งทดสอบ 12 
กิโลเมตร 6) โครงกำรวิ่งประเพณี 
15 กิโลเมตร 7) โครงกำรสัมมนำ
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 8) 
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนิสิตวนศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 9) 
โครงกำรผู้บริหำรพบนิสิต ปี
กำรศึกษำ 2556 10) โครงกำร
สัมมนำสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556 11) โครงกำรฝึกอบรม
เทคนิคกำรปฏิบัติงำนพ้ืนที่คุ้มครอง
ภำคสนำม (พยัคฆ์ไพร) (เอกสำร
หมำยเลข 3.1-3-1) 

แก่นิสิต 

 

 

 

 
4 

มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ 

คณะวนศำสตร์ได้จัดให้มี
กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำดังนี้ 
          -คณะวนศำสตร์ได้เปิด
โอกำสให้ศิษย์เก่ำได้มีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร กำรมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ได้แก่ กำรตั้งศิษย์เก่ำวน
ศำสตร์เป็นกรรมกำรกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์และยังได้จัดบริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่ำผ่ำนทำงเว็บไซต์

3.1-4-1 เว็บไซต์
คณะวนศำสตร์และ
สมำคมศิษย์เก่ำวน
ศำสตร์ 
  
3.1-4-1(1) 
ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 
 
3.1-4-1(2) ประชุม1 
(ประเด็นช้ำงไทย) 
 
3.1-4-1(3) ประชุม2 
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(http://www.forest.ku.ac.th/for
estry/th/alumni.php) รวมทั้ง
กำรเชิญศิษย์เก่ำท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จในชีวิตมำเป็นวิทยำกร
ให้ควำมรู้ และถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ให้กับนิสิตปัจจุบัน
ผ่ำนกิจกรรมโครงกำรปัจฉิมนิเทศ
นิสิตปริญญำตรี โครงกำรมัชฌิม
นิเทศ  มีหน่วยงำนที่ให้ควำมรู้ทำง
วิชำกำร ได้แก่ ศูนย์วิจัยป่ำไม้คณะ
วนศำสตร์มีกำรจัดประชุมเสวนำ
วิชำกำรและวิชำชีพที่เป็นประโยชน์
ต่อวิชำชีพเป็นประจ ำตลอดปี จัด
โครงกำรพัฒนำวิชำชีพโดยให้ศิษย์
เก่ำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรม ได้แก่ 
โครงกำรฝึกอบรมเทคนิคกำร
ปฏิบัติงำนพืน้ที่คุ้มครองภำคสนำม 
(พยัคฆ์ไพร)   

-มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ศิษย์เก่ำ ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ 
จดหมำยข่ำว ส ำหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ 
ประกอบด้วย เว็บไซต์ของคณะวน
ศำสตร์ 
(http://www.forest.ku.ac.th/) 
จดหมำยข่ำวคณะวนศำสตร์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ควำมรู้ทำง
วิชำกำร กำรสัมมนำควำมรู้ใหม่ๆ 
ข้อมูลแหล่งทุนกำรศึกษำต่อ ทุน
วิจัย กำรรับสมัครงำน และข่ำวสำร
วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ 
(เอกสำรหมำยเลข 3.1-4-1) 

(กำรปฏิรูปป่ำไม้ไทย) 
 
 
3.1-4-1(4) ช่อง
ทำงกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำร 

 

 

 

 

 
5 

มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้
และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ 

คณะวนศำสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรม
เพ่ือพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์
ให้ศิษย์เก่ำโดยมีกำรจัดกิจกรรม
กำรประชุมวิชำกำรเพ่ือพัฒนำ

3.1-5-1 เว็บไซต์
สมำคมศิษย์เก่ำวน
ศำสตร์ 
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ควำมรู้และประสบกำรณ์ส ำหรับ
ศิษย์เก่ำเป็นระยะๆ โดยมีกำรส่ง
ข่ำวให้ศิษย์เก่ำรับรู้ผ่ำนเว็บไซต์ของ
คณะวนศำสตร์ 
(http://www.forest.ku.ac.th/) 
เว็บไซต์ของสมำคมศิษย์เก่ำวน
ศำสตร์
(http://www.forest.ku.ac.th/for
estry/th/alumni.php)  และ 
Face book ของศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
(https://www.facebook.com:ศู
นย์วิจัยป่ำไม้ : Forestry 
Research Center) ที่ผ่ำนมำเช่น 
กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำร
สร้ำงแบบจ ำลองถิ่นอำศัยที่
เหมำะสมส ำหรับสัตว์ป่ำโดยใช้ 
โปรแกรม Max Ent” กำรเสวนำ
ปัญหำป่ำไม้ในในประเด็นต่ำง ๆ 
ของสถำนกำรณ์ปัจจุบัน มีกำร
ประชุมใหญ่สมำคมศิษย์เก่ำวน
ศำสตร์ กำรจัดประชุมวิชำกำรสัตว์
ป่ำ โครงกำรเสวนำสัตว์ป่ำ คณะวน
ศำสตร์ เป็นต้น (เอกสำรหมำยเลข 
3.1-5-1) 

3.1-5-1 กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ให้ศิษย์
เก่ำ 
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มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำร
ให้บริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

. คณะวนศำสตร์ได้มีกำรน ำผลกำร
ประเมินของกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำร และแนะแนวกำรใช้ชีวิต
แก่นิสิต กำรจัดบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตและ
กำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำ
ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพแก่นิสิต โดยมีกำรจัดท ำ
แบบสอบถำมประเมินควำมพึง
พอใจของกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ 
พบว่ำ ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำทำง
วิชำกำร และแนะแนวกำรใช้ชีวิต

3.1-6-1 ผลกำร
ประเมินคุณภำพของ
กำรให้บริกำร ใน
หน้ำที่ 6 

http://www.forest.ku.ac.th/forestry/th/alumni.php)%20%20และ
http://www.forest.ku.ac.th/forestry/th/alumni.php)%20%20และ
https://www.facebook.com/
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แก่นิสิต ได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 
4.52 คือ  ด้ำนกำรบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ ได้ผลกำร
ประเมินเฉลี่ย คือ 3.74 ด้ำนกำร
พัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร
และวิชำชีพแก่นิสิต โดยมีผล
ประเมินเฉลี่ยรวมของทั้ง 11 
โครงกำร คือ 4.21 จำกคะแนนเต็ม 
5 โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพของ
กำรให้บริกำรทั้ง 3 ประเด็นข้ำงต้น
สูงกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
(เอกสำรหมำยเลข 3.1-6-1) 
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มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของ
กำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำกำรจัดบริกำรที่สนองควำม
ต้องกำรของนิสิต 

คณะวนศำสตร์ได้มีกำรน ำ
ผลกำรประเมินคุณภำพของกำร
ให้บริกำร ซึ่งได้มีกำรประเมินค่ำ
คะแนนควำมพึงพอใจ ซึ่ งอยู่ ใน
ระดับที่มำกถึงมำกที่สุดของกำร
ให้บริกำร (มำกกว่ำ 3.51 คะแนน) 
กำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและ
แนะแนวกำรใช้ชีวิตของนิสิต กำร
จัดบริกำรข้อมูลข่ ำวสำรที่ เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต กำรจัดกิจกรรม
เ พ่ื อ พัฒนำปร ะสบกำ รณ์ ท ำ ง
วิชำกำรและวิชำชีพแก่นิสิตมำใช้
เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ก ำ ร
จัดบริกำรที่สนองควำมต้องกำรของ
นิสิต โดยมีกำรส ำรวจข้อมูลจำก
นิสิตเพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจในกำร
บริกำรที่คณะจัดให้ทุกด้ำนอย่ำง
น้ อ ยปี ล ะครั้ ง  เ พ่ื อ เ ป็ น ข้ อมู ล
ประกอบ ในส่วนของกิจกรรมเสริม
หลักสูตรมีรำยงำนข้อเสนอแนะ
ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรครั้งต่อไป 
เพ่ือน ำมำเป็นแผนกำรพัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรในปีต่อไป ตลอดจนมี
กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำร

3.1-7-1 กำรน ำผล
กำรประเมินคุณภำพ
ของกำรให้บริกำรมำ
ใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำกำรจัดบริกำร
ที่สนองควำมต้องกำร
ของนิสิต 
 
3.1-7-2 สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนกิจกำร
นิสิต 
  
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2057).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2057).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2057).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2057).pdf
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ให้บริ กำรเสนอให้คณบดี  และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำแผนกำร
พัฒนำปรับปรุงกำรบริกำร (เอกสำร
หมำยเลข 3.1-7-1) 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี                 กระบวนกำร 

เป้ำหมำย                         6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ                  ปีกำรศึกษำ 2556 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 
 

 
 

 

 
1 

คณะจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน 

1.    คณะวนศำสตร์ได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบมีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนิน
กิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือ แผนที่
ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำร
กิจกำรนิสิตคณะวนศำสตร์จัดท ำ
แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตที่
ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ โดยได้จัดท ำแผนกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผล
กำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติใน
ปีกำรศึกษำ 2556 อยู่ในแผน
ด ำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์คณะวน
ศำสตร์ ปี 2556(เอกสำร
หมำยเลข 3.2-1) และส่งเสริม
ทักษะกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ
ให้กับนิสิตในกำรจัดท ำแผนกำร
ท ำงำนในรูปของโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรแผนยุทธศำสตร์
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ 
ระยะ 4 ปี และจัดท ำแผนประจ ำปี 
(ปฏิทินกิจกรรม) มีกำรน ำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์เข้ำ
ประชุมกับคณะกรรมกำรกิจกำร
นิสิตเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง  โดย
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ปัญหำและ
อุปสรรคที่ผ่ำนมำโดย
กระบวนกำร PDCA ประกอบด้วย 
กำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ให้กับนิสิตทั้ง 5 ด้ำนตำม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่
ได้ก ำหนดไว้ในTQF ในที่ประชุม
คณะกรรมกำรกิจกำรนิสิต คณะวน

3.2-1-1(1) รำยงำน
กำรประชุม
คณะกรรมกำร
กิจกำรนิสิต 
 
3.2-1-1(2) แนว
ทำงกำรพัฒนำ
แผนกำรด ำเนินงำน
กิจกำรนิสิต 
 
3.2-1-1(3) กำร
ประเมินตำมแผน 
3.2-1-1(4) ปฏิทิน
กิจกรรม 
 
3.2-1-1(5) รำยงำน
กำรประชุม
คณะกรรมกำรสโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์ 
  
3.2-1-2(1) โครงกำร
ไหว้ครคูณะวน
ศำสตร์ 
 
3.2-1-1(6)รำยงำน
ผลโครงกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตภำควิชำอนุ
รักษวิทยำ(อนุรักษ์
อำสำเพื่อน้อง)คณะ
วนศำสตร์ 
 
3.2-1-1(7)อนุมัติ
โครงกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-1(6)%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2(%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-1(6)%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2(%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-1(6)%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2(%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87).pdf
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-1(6)%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2(%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-1(7)%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-1(7)%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-1(7)%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2.pdf
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ศำสตร์ระดับนิสิตปริญญำตรี ให้
ครบ 5 ด้ำน และระดับปริญญำโท 
อย่ำงน้อย 2 โครงกำร ดังนี้ 

1) ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม เช่น โครงกำรท ำบุญ
สโมสรนิสิตวนศำสตร์ โครงกำรไหว้
ครูคณะวนศำสตร์ที่ด ำเนินกำรโดย
สโมสรนิสิตวนศำสตร์ โครงกำรค่ำย
ธรรมะเนวิเกเตอร์ โครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมร้องเพลงประกวด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
โครงกำรรับน้องตำมครรลองวนำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

2) ด้ำนควำมรู้ เช่น 
โครงกำรเสวนำด้ำนสัตว์ป่ำ 
โครงกำรสืบสำนงำนสืบ นำคะ
เสถียร โครงกำรค่ำยกล้ำไม้ในเมือง 
ครั้งที่ 11 โครงกำรสร้ำงเสริมทักษะ
ทำงวิชำกำรแก่นิสิตคณะวน
ศำสตร์  โครงกำรสัมมนำสโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 โครงกำรสัมมนำ
สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมของ
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 โครงกำร
ฝึกอบรมเทคนิคกำรปฏิบัติงำน
พ้ืนที่คุ้มครองภำคสนำม (พยัคฆ์
ไพร) โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรแผนยุทธศำสตร์สโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์  

 3) กำรพัฒนำทักษะ
ทำงปัญญำ เช่น โครงกำรทัศน
ศึกษำด้ำนสัตว์ป่ำ โครงกำรสืบสำน
งำนสืบ             นำคะเสถียร 

ภำควิชำอนุรักษ
วิทยำ 
 
3.2-1-2(2) โครงกำร
เตรียมควำมพร้อม
ประกวดร้องเพลง
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
 
3.2-1-2(3) โครงกำร
ค่ำยธรรมะ
เนวิเกเตอร์ 
 
3.2-1-2(4) โครงกำร
ท ำบุญสโมสรนิสิต
คณะวนศำสตร์ 
 
3.2-1-2(5) โครงกำร 
Key camp #5 
 
3.2-1-2(6) โครงกำร
วนกรจิตอำสำ 
 
3.2-1-2(7) โครงกำร
รับน้องตำมครรลอง
วนำ 
 
3.2-1-2(8) โครงกำร
ฝึกอบรมเทคนิคกำร
ปฏิบัติงำนพื้นท่ี
คุ้มครองภำคสนำม 
 
3.2-1-2(9) โครงกำร
ฝึกอบรมปลูกต้นไม้ 
 
3.2-1-(10) โครงกำร
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โครงกำรค่ำยกล้ำไม้ในเมือง ครั้งที่
11 โครงกำรสัมมนำสโมสรนิสิต
คณะวนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2556  

4) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและรับผิดชอบ เช่น 
โครงกำรค่ำยวนศำสตร์ โครงกำร
กีฬำลูกไพรเกมส์ โครงกำรรับน้อง
ตำมครรลองวนำ โครงกำรสำน
สัมพันธ์พี่น้องวนกร โครงกำรสำน
สัมพันธ์น้อง-พ่ีวนผลิตภัณฑ์ 
โครงกำรกีฬำสำนสัมพันธ์สี่ชั้นปี 
โครงกำรประกวดมิสอินเดียน 

5) ทักษะกำรวิเครำะห์
ตัวเลข เช่น กำรจัดโครงกำรสร้ำง
เสริมทักษะทำงวิชำกำรแก่นิสิตวน
ศำสตร์(เอกสำรหมำยเลข 3.2-1-
2.1) 

นิสิตปริญญำโท 
เช่น โครงกำรไหว้ครูคณะวนศำสตร์
ที่ด ำเนินกำรโดยสโมสรนิสิตวน
ศำสตร์ระดับปริญญำตรีและมีนิสิต
ระดับโทเข้ำร่วมโครงกำร  โครงกำร
กีฬำสำนสัมพันธ์นิสิตปริญญำโท-
เอก คณะวนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 
2556  โครงกำรนิสิตพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมนิสิต ภำควิชำ
อนุรักษวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2556 
(อนุรักษ์อำสำเพ่ือน้อง)  (เอกสำร
หมำยเลข 3.2-1-2.2) 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แผนยุทธศำสตร์
สโมสรนิสิตคณะวน
ศำสตร์ 
  
 
3.2-1-2(11) 
โครงกำรตรวจวด
สมรรถภำพร่ำงกำย
นิสิต 
  
3.2-1-2(12) 
โครงกำรอบรม
พยำบำลเบื้องต้น 
 
 3.2-1-2(13) 
โครงกำรวนศำสตร์วิ่ง
ประเพณี 15 
กิโลเมตร 
  
3.2-1-2(14) 
โครงกำรวนศำสตร์วิ่ง
ทดสอบ 12 
กิโลเมตร 
  
3.2-1-2(15) 
โครงกำรเสริมสร้ำง
ทักษะทำงวิชำกำรแก่
นิสิตคณะวนศำสตร์ 
  
3.2-1-2(16) 
โครงกำรถ่ำยทอด
ท ำนอง สอนน้องร้อง
เพลง 
3.2-1-2(17)โครงกำร
ไหว้ครูคณะวน

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-2(17)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-2(17)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
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ศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 
2556 
 
3.2-1-2 (18)  แนว
ทำงกำรพัฒนำ
ด ำเนินกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ 

 

 

 

 

 
2 

มีกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต 

คณะวนศำสตร์เล็งเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรให้ควำมรู้และทักษะกำร
ท ำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำแก่นิสิต โดยได้ก ำหนด
โครงสร้ ำงกำรบริหำรงำนของ
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ ให้มี
ทีมงำนด้ำนประกันคุณภำพ  มีกำร
ส่งนิสิตเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรงำนประกันคุณภำพ
ร่วมกับกิจกรรมที่ทำงมหำวิทยำลัย 
มีกำรถ่ ำยทอดควำมรู้ ด้ ำนกำร
ประกันคุณภำพสอดแทรกในส่วน
ของหลำยกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น 
โครงกำรสัมมนำสโมสรนิสิตคณะวน
ศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  
โครงกำรสัมมนำสรุปผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะวน
ศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
(เอกสำรหมำยเลข 3.2-2-1) 

 3.2-2-1(1) 
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรแผน
ยุทธศำสตร์สโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์ 
  
3.2-2-1(2) นิสิตร่วม
อบรมประกัน
คุณภำพ 
  
3.2-2-1(3) โครงกำร
สัมมนำสรุปผลของ
สโมสรนิสิตคณะวน
ศำสตร์ 
 
3.2-2-1(4) โครงกำร
สัมมนำสโมสรนิสิต
คณะวนศำสตร์ 
 3.2-2-1(5) เกียรติ
บัตรกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฯ 
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มีกำรส่งเสริมให้นิสิตน ำควำมรู้ด้ำน
กำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัด
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนิสิตอย่ำง
น้อย 5 ประเภทส ำหรับระดับ
ปริญญำตรี และอย่ำงน้อย 2 

ศำสตร์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ท ำงำนอย่ำงเป็นระบบมีกำรก ำหนด
แผนกำรด ำเนินกิจกรรม
ใน 2 รูปแบบ คือ แผนที่ด ำเนินกำร
โดยคณะกรรมกำรกิจกำรนิสิตคณะ

 3.2-3-1(1) 
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรแผน
ยุทธศำสตร์สโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์ 

http://http/www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-1-(3)%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ประเภทส ำหรับระดับบัณฑิตศึกษำ 
จำกกิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชำกำรท่ีส่งเสริม 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริม 
สุขภำพ 

-  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์
หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 

-  กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม
และจริยธรรม 
   -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วนศำสตร์จัดท ำแผนกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผล
กำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
โดยได้จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติในปี
กำรศึกษำ 2556 อยู่ในแผน
ด ำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์คณะวน
ศำสตร์ ปี 2556 (เอกสำร
หมำยเลข 3.2-1) และส่งเสริม
ทักษะกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ
ให้กับนิสิตในกำรจัดท ำแผนกำร
ท ำงำนในรูปของโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรแผนยุทธศำสตร์
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ 
ระยะ 4 ปี และจัดท ำแผนประจ ำปี 
(ปฏิทินกิจกรรม) มีกำรน ำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์เข้ำ
ประชุมกับคณะกรรมกำรกิจกำร
นิสิตเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง  โดย
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ปัญหำและ
อุปสรรคที่ผ่ำนมำโดย
กระบวนกำร PDCA ประกอบด้วย 
กำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ให้กับนิสิตทั้ง 5 ด้ำนตำม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่
ได้ก ำหนดไว้ใน TQFในที่ประชุม
คณะกรรมกำรกิจกำรนิสิต คณะวน
ศำสตร์ระดับนิสิตปริญญำตรี ให้
ครบ 5 ด้ำน และระดับปริญญำโท 
อย่ำงน้อย 2 โครงกำรดังนี้ 

1) ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม เช่น โครงกำรท ำบุญ

 
 3.2-3-1(2) 
โครงกำรปัจฉิมนิเทศ 
 
3.2-3-3 เอกสำร
ส่งเสริมให้นิสิตน ำ
ควำมรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพไปใช้
ในกำรจัดกิจกรรม 
ระดับปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำ 
 
3.2-3-4 เอกสำร
ส่งเสริมให้นิสิตน ำ
ควำมรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพไปใช้
ในกำรจัดกิจกรรม 
ระดับปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำ 
 
3.2-3-2(1) โครงกำร
เตรียมควมพร้อมวิ่ง
ทดสอบ 12 
กิโลเมตร 
 
3.2-3-2(2) โครงกำร
วิ่งทดสอบ 12 
กิโลเมตร 
 
3.2-3-2(3) โครงกำร
วนศำสตร์วิ่ง
ประเพณี 15 
กิโลเมตร 
 
3.2-3-2(4) โครงกำร
ตรวจวัดสมรรถภำพ
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-3-1(6)%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2(%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-2(17)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-2(17)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-2(17)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-2(17)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-2(17)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-2(17)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-1-2(17)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
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สโมสรนิสิตวนศำสตร์ โครงกำรไหว้
ครูคณะวนศำสตร์ที่ด ำเนินกำรโดย
สโมสรนิสิตวนศำสตร์ โครงกำรค่ำย
ธรรมะเนวิเกเตอร์ โครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมร้องเพลงประกวด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
โครงกำรรับน้องตำมครรลองวนำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

2) ด้ำนควำมรู้ เช่น 
โครงกำรเสวนำด้ำนสัตว์ป่ำ 
โครงกำรสืบสำนงำนสืบ นำคะ
เสถียร โครงกำรค่ำยกล้ำไม้ในเมือง 
ครั้งที่ 11 โครงกำรสร้ำงเสริมทักษะ
ทำงวิชำกำรแก่นิสิตคณะวน
ศำสตร์  โครงกำรสัมมนำสโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 โครงกำรสัมมนำ
สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมของ
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 โครงกำร
ฝึกอบรมเทคนิคกำรปฏิบัติงำน
พ้ืนที่คุ้มครองภำคสนำม (พยัคฆ์
ไพร) โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรแผนยุทธศำสตร์สโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์   

 3) กำรพัฒนำทักษะ
ทำงปัญญำ เช่น โครงกำรทัศน
ศึกษำด้ำนสัตว์ป่ำ โครงกำรสืบสำน
งำนสืบ             นำคะเสถียร 
โครงกำรค่ำยกล้ำไม้ในเมือง ครั้งที่
11 โครงกำรสัมมนำสโมสรนิสิต
คณะวนศำสตร์ ปี
กำรศึกษำ 2556   

4) ทักษะควำมสัมพันธ์

ร่ำงกำยนิสิตวน
ศำสตร์ 
 
3.2-3-3(1) โครงกำร
ค่ำยกล้ำไม้ในเมือง 
ครั้งที่ 11 
 
3.2-3-3(2) โครงกำร
วนกรจิตอำสำ 
 
3.2-3-3(3) โครงกำร
กีฬำปริญญำโท 
 
3.2-3-4(1) ผู้บริหำร
พบนิสิต 
 
3.2-3-4(2) โครงกำร
ค่ำยธรรมะ
เนวิเกเตอร์ 
 
3.2-3-5(1) โครงกำร
เตรียมควำมพร้อม
ประกวดร้องเพลง
มหำวิทยำลัยเกษตร 
ศำสตร ์
 
3.2-3-5(2) โครงกำร
ถ่ำยทอดท ำนอง 
สอนน้องร้องเพลง 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B.%E0%B9%82%E0%B8%97.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B.%E0%B9%82%E0%B8%97.pdf
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ระหว่ำงบุคคลและรับผิดชอบ เช่น 
โครงกำรค่ำยวนศำสตร์ โครงกำร
กีฬำลูกไพรเกมส์ โครงกำรรับน้อง
ตำมครรลองวนำ โครงกำรสำน
สัมพันธ์พี่น้องวนกร โครงกำรสำน
สัมพันธ์น้อง-พ่ีวนผลิตภัณฑ์ 
โครงกำรกีฬำสำนสัมพันธ์สี่ชั้นปี 
โครงกำรประกวดมิสอินเดียน 

5) ทักษะกำรวิเครำะห์
ตัวเลข เช่น กำรจัดโครงกำรสร้ำง
เสริมทักษะทำงวิชำกำรแก่นิสิตวน
ศำสตร์(เอกสำรหมำยเลข 3.2-1-
2.1) 

นิสิตปริญญำโท 
เช่น โครงกำรไหว้ครูคณะวนศำสตร์
ที่ด ำเนินกำรโดยสโมสรนิสิตวน
ศำสตร์ระดับปริญญำตรีและมีนิสิต
ระดับโทเข้ำร่วมโครงกำร  โครงกำร
กีฬำสำนสัมพันธ์นิสิตปริญญำโท-
เอก คณะวนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 
2556  โครงกำรนิสิตพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมนิสิต ภำควิชำ
อนุรักษวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2556 
(อนุรักษ์อำสำเพ่ือน้อง)  (เอกสำร
หมำยเลข 3.2-3-3) 
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มีกำรสนับสนุนให้นิสิตสร้ำง
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยใน
มหำวิทยำลัย และระหว่ำง
มหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

คณะวนศำสตร์จัดให้มีกำร
สนับสนุนให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพภำยในคณะโดยมี
กิจกรรมร่วมกันโดยจัดให้สโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้โดยให้
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์น ำเสนอ

 3.2-4-1(1) รำยงำน
กำรประเมินตนเอง 
(นิสิต) 
 
3.2-4-1(2) โครงกำร
ประกวด 1 โครงกำร 
1 รำงวัลคุณภำพ 
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ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมกำร
กิจกำรนิสิตร่วมกับคณะกรรมกำร
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์เพ่ือให้
นิสิตกลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกัน มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีกำร
วำงแผนกำรท ำงำนกำรพัฒนำตัว
บ่งชี้ควำมส ำเร็จ กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จโดยคณำจำรย์ฝ่ำย
กิจกำรนิสิตมีกำรประชุมร่วมกับ
สโมสรนิสิตและคณะกรรมกำร
กิจกำรนิสิตคณะอื่นภำยใน
มหำวิทยำลัยผ่ำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
สนับสนุนให้สโมสรนิสิตเข้ำร่วม
กิจกรรมกับทำงมหำวิทยำลัยด้ำน
ประกันคุณภำพ ได้แก่ กำรประกวด
โครงกำรประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 
กิจกรรมคุณภำพ   และกำรตรวจ
ประเมินระบบประกันคุณภำพ
องค์กรกิจกรรมนิสิต 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 โดย
คณะกรรมกำรตรวจประเมิน
คุณภำพองค์กรกิจกรรมนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
บำงเขน (เอกสำรหมำยเลข 3.2-4) 

3.2-4-1(3) โครงกำร
ประกวด 1 โครงกำร 
1 รำงวัลคุณภำพ 
 
3.2-4-1(4) ผลกำร
ตรวจประเมิน
คุณภำพระดับสโมสร
นิสิตของ
มหำวิทยำลัย 
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มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำนิสิต 

1. ค ณ ะ ว น ศ ำ ส ต ร์ ไ ด้
ก ำหนดให้ ส โมสรนิ สิ ตคณะวน
ศำสตร์ประเมินควำมส ำเร็จของทุก
กิจกรรมนิสิตตำมวัตถุประสงค์ของ
แผนด ำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์คณะ
วนศำสตร์ ปี 2556 โดยก ำหนดให้มี
ระบบติดตำมด ำ เนินผลกำรจัด
กิจกรรมนิสิตด้วยกำรให้สโมสรนิสิต

 3.2-5-1(1) รำยงำน
กำรประเมินตนเอง 
(นิสิต) 
 
3.2-5-1(2) โครงกำร 
Keys Camp #5 
 
3.2-5-1(3) โครงกำร
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คณะวนศำสตร์จัดท ำรำยงำนสรุป
กิจกรรมนิสิตทุกกิจกรรม และให้มี
กำรก ำหนดส่งรำยงำนสรุปก่อนรับ
เงินสนับสนุนจำกทำงคณะฯ ทุก
กิจกรรม และได้ก ำหนดให้นิสิต
ผู้ รั บผิ ดชอบโครงกำรน ำ เสนอ
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม เพ่ือให้
เห็นภำพรวมของกิจกรรมในแต่ละ
รอบปีผ่ำนกำรประชุมสรุปงำนของ
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ โดยมี
กำ รประ เมิ นควำมส ำ เ ร็ จ ตำม
วั ตถุ ป ระส งค์ ของแผนกำรจั ด
กิจกรรม พัฒนำนิ สิ ต โดยมีกำร
วิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนิสิต
เพ่ือจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมนิสิต
ในปีต่อไป (เอกสำรหมำยเลข 3.2-
5) 

 

ก้ำวแรกของสำยงำน
ป่ำไม้ 
 
3.2-5-1(4) โครกง
กำรตรวจวัด
สมรรถภำพร่ำงกำย
ของนิสตคณะวน
ศำสตร์ 
 
3.2-5-1(5) โครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แผนยุทธศำสตร์ 
 
3.2-5-1(6) โครงกำร
ปลูกต้นไม้ขั้นพ้ืนฐำน 
 
3.2-5-1(7) โครงกำร
อบรมเทคนิคกำร
ปฏิบัติงำนพื้นท่ี
คุ้มครองภำคสนำม 
 
3.2-5-1(8) โครงกำร
วนศำสตร์วิ่งทดสอบ 
12 กิโลเมตร 
 
3.2-5-1(9) โครงกำร
วนศำสใตร์วิ่ง
ประเพณี 15 
กิโลเมตร 
 
3.2-5-1(10) 
โครงกำรอบรม
พยำบำลเบื้องต้น 
 
3.2-5-1(11) 
โครงกำรเตรียมควำม
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พร้อมประกวดร้อง
เพลง
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
 
3.2-5-1(12) 
โครงกำรรับน้องตำม
ครรลองวนำ 
 
3.2-5-1(13) 
โครงกำรวนกรจิต
อำสำ 
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มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนำนิสิต 

คณะวนศำสตร์ได้ก ำหนดให้สโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์น ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมนิสิต
โดยกำรจัดประชุมสรุปโครงกำร
พัฒนำนิสิตซึ่งด ำเนินกำรโดยสโมสร
นิสิตคณะวนศำสตร์ทุกโครงกำร 
เพ่ือสรุปปัญหำและอุปสรรคจำก
กำรด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร
สัมมนำสรุปผลกำรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของสโมสรนิสิตคณะวน
ศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2556 และน ำ
ผลที่ได้เรียนรู้ ข้อเสนอแนะไปใช้ใน
กำรพัฒนำกิจกรรมในปีกำรศึกษำ
ถัดไป  ส่งเสริมให้สโมสรนิสิตมีกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
เพ่ือส่งต่อไปยังสโมสรนิสิตรุ่นต่อไป
ได้น ำไปใช้ประโยชน์ คณะกรรมกำร
กิจกำรนิสิตมีกำรน ำผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเข้ำหำรือใน
ที่ประชุมเพ่ือก ำหนดแนวนโยบำย
กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีสิ้น
ปีกำรศึกษำงำนกิจกำรนิสิตคณะวน
ศำสตร์มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินงำนกิจกำรนิสิต สรุปผล

3.2-6-1 แนวทำงกำร
พัฒนำแผนกำร
ด ำเนินงำนกิจกำร
นิสิต 
 
3.2-6-2 รำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (กำร
ถอดบทเรียน)ปี
กำรศึกษำ 2556 
 
3.2-6-3 บันทึก
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรม
นิสิต ปีกำรศึกษำ 
2556 
 
3.2-6-4 รำยงำนกำร
ประชุม ครั้งที่ 6-
2556 (พฤศจิกำยน) 
 
3.2-6-5 รำยงำนผล
กำรด ำเนินกิจกรรม
นิสิตวนศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206-2556%20(%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206-2556%20(%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206-2556%20(%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2057).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2057).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2057).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-6-5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2057).pdf
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน และ
รำยละเอียดของกิจกรรมให้
ผู้บริหำรรับทรำบ (เอกสำร
หมำยเลข 3.2-6) 

2556 (เพ่ิม
แผนพัฒนำปี 57) 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
1 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรให้
ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ 

คณะวนศำสตร์ได้มีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
คณะวนศำสตร์ ที่ 40/2556 ลง
วันที่ 3 มิถุนำยน 2556 มีหน้ำที่
พัฒนำระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ จัดให้มีกิจกรรม
พัฒนำอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำร
ประชุมอำจำรย์ที่ปรึกษำและกำร
ประชุมให้ค ำปรึกษำกับผู้รับ
ค ำปรึกษำ ประสำนงำนกับภำควิชำ
ในกำรรวบรวมข้อมูลกำร
ประเมินผลระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
และกำรด ำเนินงำนของอำจำรย์
ปรึกษำ 

3.3.1-1 ค ำสั่งคณะ
วนศำสตร์ที่ 
40/2556 เรื่อง 
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
คณะวนศำสตร์ 

 

 

 

 
2 

มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ และ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

คณะวนศำสตร์ได้มีกำรจัดแฟ้ม
ประจ ำตัวนิสิตให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ทุกท่ำน ในกำรเข้ำพบอำจำรย์ที่
ปรึกษำจะต้องมีแบบบันทึกกำรให้
ค ำปรึกษำทุกครั้ง และยังได้จัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและติดตำม
กำรใช้ชีวิตของนิสิตโดยได้ก ำหนด
เบอร์โทรศัพท์สำยด่วน (hot line) 
ของคณะขึ้น (หมำยเลข 089-203-
7049) พร้อมทั้งจัดเวลำให้
ค ำปรึกษำแก่นิสิตที่ต้องกำรปรึกษำ
ทั้งทำงด้ำนกำรเรียนและกำรท ำ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดห้อง 
120 ชั้น 1 ตึกเทียมคมกฤส และให้
ค ำปรึกษำในวันพุธและวันศุกร์ของ
ทุกสัปดำห์ เพ่ือให้ค ำปรึกษำและ
ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตนิสิตให้
สำมำรถปรับตัวและใช้ชีวิตทั้งใน
มหำวิทยำลัยและในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข 

3.3.2-1 แบบให้
ค ำปรึกษำส ำหรับ
อำจำรย์บันทึกข้อมูล
นิสิต 
3.3.2-2 ใบ
ประชำสัมพันธ์
โครงกำรให้
ค ำปรึกษำนิสิตปี 1 

  3 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรให้ ในปีกำรศึกษำ 2556 3.3.3-1 รำยงำนกำร
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  
ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ เพ่ือ
หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
นิสิต อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 
ครั้ง 

คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำได้
มีกำรประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง ในภำค
ต้น 1 ครั้ง ภำคปลำย 2 ครั้ง  

ประชุมครั้งที่ 
1/2556 

3.3.3-2 รำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่ 
2/2556 

3.3.3-3 รำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่ 
3/2556 

3.3-3-1 แบบให้
ค ำปรึกษำส ำหรับ
อำจำรย์บันทึกข้อมูล
นิสิต 

3.3-3-2 ใบ
ประชำสัมพันธ์
โครงกำรให้
ค ำปรึกษำนิสิตปี 1 

 

 

 

 
4 

มีกำรประเมินผลระบบกำรให้
ค ำปรึกษำวิชำกำรและกำร
ด ำเนินงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำทุก
ปี 

คณะวนศำสตร์ได้มีกำรประเมินผล
ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและ
กำรด ำเนินงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำทุก
ปี โดยมอบหมำยให้แต่ละภำควิชำ
เป็นผู้ประเมินผล 

3.3.4-1 แบบ
ประเมินผลระบบกำร
ให้ค ำปรึกษำวิชำและ
กำรด ำเนินงำนของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

  
5 

มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

- - 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.3.2-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.3.2-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.3.2-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.3.2-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.1-1-2(4)%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA_%E0%B8%A1%E0%B8%9E_%E0%B8%99%E0%B8%98_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%AA_%E0%B8%95%E0%B8%9B_%201.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.1-1-2(4)%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA_%E0%B8%A1%E0%B8%9E_%E0%B8%99%E0%B8%98_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%AA_%E0%B8%95%E0%B8%9B_%201.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.1-1-2(4)%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA_%E0%B8%A1%E0%B8%9E_%E0%B8%99%E0%B8%98_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%AA_%E0%B8%95%E0%B8%9B_%201.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.1-1-2(4)%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA_%E0%B8%A1%E0%B8%9E_%E0%B8%99%E0%B8%98_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%AA_%E0%B8%95%E0%B8%9B_%201.pdf
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เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

คณะวนศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย ดังนี้  

 ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย ตำมตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3  
ตัวบ่งชี้ พบว่ำ  มีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดี รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย   7 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
1 

มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของภำควิชำ 
และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

  คณะวนศำสตร์ มีกำร
ก ำหนดแผนกลยุทธ์ปี 2555-
2559 และแผนปฏิบัติกำร ปี 
2556 ด้ำนกำรวิจัย ในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 วิจัย พัฒนำ และ

4.1-1-1 ระบบกำร
บริหำรและจัดกำร
เก็บข้อมูลประกัน
คุณภำพด้ำนงำนวิจัย 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ และ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.1-1-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.1-1-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.1-1-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.1-1-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81.pdf
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

สร้ำงสรรผลงำนทำงวิชำกำรด้ำน
ป่ำไม้ ตำมแนวพระรำชด ำริและ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
(เอกสำรหมำยเลข 4.1-1-1) และ
ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ำย
วิจัย คณะกรรมกำรวิจัยในกำร
บริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
(เอกสำรหมำยเลข 4.1-1-2) โดย
รองคณบดีฝ่ำยวิจัย ท ำหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยป่ำไม้อีก
ต ำแหน่งหนึ่ง โดยมีหน้ำที่ในกำร
จัดท ำแผนด้ำนงำนวิจัยของคณะ 
รวบรวมโครงกำรวิจัยและ
ผลงำนวิจัยต่ำงๆ ประสำน
งำนวิจัยระหว่ำงคณำจำรย์ และ
หน่วยงำนอื่นๆ สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกำรวิจัยกับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
ประสำนงำนเพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยและ
บริกำรวิชำกำรของคณะวน
ศำสตร์ทั้งกับหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอก
มหำวิทยำลัย (เอกสำรหมำยเลข 
4.1-1-3) รวมทั้งกำรบริหำร
จัดกำรกระบวนกำรกำรสรรหำ
งำนวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุน กำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรสนับสนุน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ในกำร
เสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ เพื่อให้บรรลุตำม
แผนงำนด้ำนกำรวิจัยของคณะวน
ศำสตร์ 

4.1-1-2 แผน
ยุทธศำสตร์เพื่อกำร
พัฒนำคณะวน
ศำสตร์ ปี พ.ศ. 
2556 

4.1-1-3 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวิจัย
ประจ ำคณะวน
ศำสตร์ 

4.1-1-4 เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
2 

 มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

คณะวนศำสตร์มีกำรบูรณำ
กำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน โดยมีกำรให้นิสิตของภำควิชำ
เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของ
อำจำรย์ เช่น ด ำเนินกำรโดยให้
นิสิตของภำควิชำเข้ำร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในทีมวิจัยของอำจำรย์  คือ
นำงสำวเพ็ญพิชำ ชูสง่ำ เข้ำร่วม
เป็นผู้ร่วมวิจัยโครงกำร กำร
ตรวจสอบควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรมของมะไฟลิง
(Baccacaurea polyneura) โดย
ใช้เครื่องหมำยไอเอสเอสอำร์ และ
นำงสำวัสรำ เติมวุฒิปรีชำ เข้ำร่วม
วิจัยโครงกำร ล ำดับนิวคลีโอไทด์
ของยีน matK ในคลอโรพลำสต์
จีโนมของกล้วยไม้สกุลว่ำนแผ่นดิน
เย็น(Nervilia) ของไทยและกำร
ประยุกต์ใช้ในกำรระบุชนิด ที่มี ผศ.
ดร.สุธีร์ ดวงใจ เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำและหัวหน้ำโครงกำรทั้ง 2 
โครงกำร (4.1-2-) กำรส่งเสริมให้
นิสิตเข้ำร่วมประชุมเสนอ
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ระดับชำติ โดยภำควิชำได้จัดให้มี
กำรสัมมนำสัตว์ป่ำ เป็นประจ ำทุกปี 
และจัดเวทีย่อยในกำรน ำเสนอ
ผลงำนในช่วงนักวิจัยสัตว์ป่ำรุ่นใหม่
Young Wildlifer Semina (4.1-2-
2)   และกำรประชุมวิชำกำร
เครือข่ำยวิจัยนิเวศวิทยำป่ำ
ไม้ (4.1-2-3)  ที่ให้นิสิตระดับ
ปริญญำโท เอก เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 
มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดงำนเพ่ือ
เสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำงำนวิจัย 

javascript:void(0);/
*
1406287099322*/
4.1-2-1 เอกสำร
แสดงถึงนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรวิจัยกับ
อำจำรย์ 

4.1-2-2 เอกสำร
แสดงถึงกำรส่งเสริม
ให้นิสิตเข้ำร่วมเสนอ
ผลงำนวิจัยในช่วง
นักวิจัยสัตว์ป่ำรุ่น
ใหม่ ภำยใต้กำร
สัมมนำวิชำกำร เรื่อง 
สัตว์ป่ำเมืองไทย ครั้ง 
ที3่4 เอกสำรแสดงถึง
กำรส่งเสริมให้นิสิต
เข้ำร่วมเสนอ
ผลงำนวิจัยในกำร
ประชุมวิชำกำร
นิเวศวิทยำป่ำไม้ 

4.1-2-3 เอกสำร
แสดงถึงกำรน ำ
ควำมรู้จำกงำนวิจัย
มำใช้ในกำรเรียนกำร
สอนในวิชำต่ำงๆ  
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กำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำนิสิต 
ตลอดจนกำรบูรณำกำรภำรกิจ
ดังกล่ำวเข้ำไว้ด้วยกัน 

                ปีกำรศึกษำ 2556 มี
กำรน ำผลงำนวิจัยมำใช้ในกำรเรียน
กำรสอนของภำควิชำ (4.1-2-4) 
ดังนี้ 

                - ผลงำนวิจัยเรื่อง 
“Comparative sensitivity 
to  environmental variation 
and   

human disturbance of 
Asian  tapirs  ( Tapirus 
indicus ) and  other wild 
ungulates in   

Thailand ” โดย ผศ.ดร.รองลำภ 
สุขมำสรวง   ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
วิชำ  01302552 Wildlife 
Propagation 
Techniques             

                - ผลงำนวิจัยเรื่อง 
“Genetic diversity of selected 
pheasant species in captive 
conditions”  โดย ผศ.ดร.รองลำภ 
สุขมำสรวง ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
วิชำ 01302552 Wildlife 
Propagation Techniques 

                - ผลงำนวิจัยเรื่อง 
“กำรติดตำมละมั่งและเนื้อทรำยที่
ปล่อยคืนสู่ธรรมชำติในเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำเวียงลอ จ.พะเยำ และ
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระ” 
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โดย ผศ.ดร.รองลำภ สุขมำสรวง ใช้
ในกำรเรียนกำรสอนวิชำ 
01302552 Wildlife Propagation 
Techniques และวิชำ 
01314422 Wildlife Study & 
Management Techniques 

                - ผลงำนวิจัยเรื่อง 
“กำรเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำเชิงเศรษฐกิจ 
อีกหนทำงหนึ่งของกำรอนุรักษ์ โดย 
ผศ.ดร.รองลำภ สุขมำสรวง ใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนวิชำ 
01302552 Wildlife Propagation 
Techniques 

                - ผลงำนวิจัยเรื่อง 
“ควำมชุกชุมและพ้ืนที่อำศัยที่
เหมำะสมของหมำใน  ( Cuon 
alpinus )  และ เหยื่อหลักใน อุทยำน
แห่งชำติทับลำน โดย รศ.ดร.นริศ 
ภูมิภำคพันธ์ และ ผศ.ดร.รองลำภ 
สุขมำสรวง ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
วิชำ 01314422 Wildlife Study 
& Management Techniques 

                - ผลงำนวิจัยเรื่อง 
“ควำมหลำกชนิดของสัตว์ป่ำใน
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช ศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ.
เชียงใหม่”   โดย ผศ.ดร.รองลำภ 
สุขมำสรวง ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
วิชำ 01314422 Wildlife Study 
& Management Techniques 

                - ผลงำนวิจัยเรื่อง 
“ชนิดสัตว์จำกรำยกำรอำหำรป่ำใน
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ภัตตำคำรไทยบำงแห่ง” โดย ผศ.
ดร.รองลำภ สุขมำสรวง  ใช้ในกำร
เรียนกำรสอนวิชำ 
01302552Wildlife Propagation 
Techniques 

                - ผลงำนวิจัยเรื่อง 
“ผลกระทบจำกกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย โดยใช้
รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อต่อระบบ
นิเวศของเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่ง
ใหญ่นเรศวรด้ำนตะวันตก โดย อ.
ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนำนุรักษ์ ใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนวิชำ 
01308591 Research Techni. In 
Parks, Recrea & Toursim 

                - ผลงำนวิจัยเรื่อง 
“ผลกระทบทำงนันทนำกำรด้ำนชีว
กำยภำพบำงประกำรและระดับกำร
เปลี่ยนแปลงที่ยอมรับ
ได้ : กรณีศึกษำอุทยำนแห่งชำติ
แก่งกระจำน โดย อ.ดร.นันทชัย 
พงศ์พัฒนำนุรักษ์ ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนวิชำ 01308311 Parks, 
Receation & Nature Tourism 
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มีกำรพฒันำศักยภำพด้ำนกำรวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้
ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่อำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

คณะวนศำสตร์มีกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำน
จรรยำบรรณกำรวิจัยแก่อำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัยประจ ำโดยกำร
จัดและกำรเข้ำร่วม กำรประชุม 
สัมมนำ ฝึกอบรม บรรยำยพิเศษ 
เพ่ือพัฒนำงำนวิจัยและขีด
ควำมสำมำรถของนักวิจัย มีกำร
สนับสนุนให้อำจำรย์เสนอ

4.1-3-1 กำร
สนับสนุนให้อำจำรย์
เสนอผลงำนวิจัยใน
กำรประชุมวิชำกำร 
ปีกำรศึกษำ 2556 
 
4.1-3-2 เอกสำร
แสดงถึงกำร
สนับสนุนให้อำจำรย์
เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือ
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ผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำร 
โดยในปีกำรศึกษำ 2556 อำจำรย์
ในคณะวนศำสตร์ได้เข้ำร่วมกำร
น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
ยกตัวอย่ำงเช่น ภำควิชำชีววิทยำ
ป่ำไม้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำบุคลำกรวิจัย 
โดยกำรจัดและกำรเข้ำร่วม กำร
ประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม บรรยำย
พิเศษ เพ่ือพัฒนำงำนวิจัยและขีด
ควำมสำมำรถของนักวิจัย   มีกำร
สนับสนุนให้อำจำรย์เสนอ
ผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำร 
โดยในปีกำรศึกษำ 2556  อำจำรย์
ในภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้ ได้เข้ำ
ร่วมกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
จ ำนวน 24 ครั้ง โดยแบ่งเป็นระดับ
นำนำชำติ 8 ครั้ง    และระดับชำติ 
16 ครั้ง (4.1-3-1)   สนับสนุนให้มี
กำรตีพิมพ์ผลงำนใน
วำรสำรวิชำกำรในปี 2556 มี
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร 14 เรื่อง โดย
แบ่งเป็นระดับนำนำชำติ 8 เรื่อง 
และระดับชำติ 6 เรื่อง (4.1-3-2) 
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกคณะวน
ศำสตร์ ในกำรให้ทุนไปศึกษำ 
ฝึกอบรม ดูงำน และน ำเสนอ
ผลงำนวิชำกำร (4.1-3-3) และทุน
เสริมสร้ำงศักยภำพและควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
เพ่ือสนับสนุนอำจำรย์และนักวิจัย 
คณะวนศำสตร์ ไปฝึกอบรมหรือ
น ำเสนอผลงำนทำงวิชำ (4.1-3-4) 

เพ่ิมพูนศักยภำพ 
เอกสำรแสดงผล
งำนวิจัยที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556 
 
4.1-3-3  ประกำศ
คณะวนศำสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรให้ทุน
ข้ำรำชกำร พนักงำน 
ไปศึกษำฝึกอบรม ดู
งำน และน ำเสนอ
ผลงำนวิชำกำร ลง
วันที่ 25 มีนำคม 25
56 
4.1-3-4  ประกำศ
คณะวนศำสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรให้ทุน
เสริมสร้ำงศักยภำพ
และควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำกำรสู่ควำม
เป็นเลิศ เพ่ือ
สนับสนุนอำจำรย์
และนักวิจัย คณะวน
ศำสตร์ ไปฝึกอบรม
หรือน ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำร 
 
4.1-3-
5 จรรยำบรรณ
นักวิจัย 
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     ด้ำนจรรยำบรรณ
นักวิจัย อำจำรย์ในภำควิชำ
ชีววิทยำป่ำไม้ รวมทั้งคณะวน
ศำสตร์ และ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่เป็น
นักวิจัย ต่ำงก็ใช้จรรยำบรรณ
นักวิจัย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
เป็นหลักและแนวทำงในกำร
ประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน (4.1-3-5) 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนวิจัยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนของจริยธรรมและหลัก
วิชำกำรท่ีเหมำะสม ตลอดจน
ประกันมำตรฐำนของกำรศึกษำ
ค้นคว้ำให้เป็นไปอย่ำงสมศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของนักวิจัย 
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มีกำรจัดสรรงบประมำณของสถำบัน
เพ่ือเป็นวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ คณะวนศำสตร์มีกำรจัดสรร

งบประมำณของคณะเพ่ือสนับสนุน
ทุนวิจัยแก่อำจำรย์และบุคลำกร
วิจัย โดยออกเป็นประกำศคณะวน
ศำสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์กำร
สนับสนุนทุนวิจัยคณะวนศำสตร์ 
เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ
ในกำรท ำวิจัยของนักวิจัยและสร้ำง
ผลงำนวิจัยตีพิมพ์หรือจดสิทธิบัตร 
หรือพัฒนำใช้ประโยชน์ได้ แบ่ง
ประเภททุนออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่  1) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่  2 ) 
ทุนนักวิจัย  3) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ร่วมกับสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง 
มก.  4) ทุนโครงกำรวิจัยที่เป็น
ควำมต้องกำรจำกภำคเอกชน  โดย
มีกำรก ำหนดเงื่อนไข ขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนแน่นอน (4.1-4-

4.1-4-1 ประกำศ
คณะวนศำสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำร
สนับสนุนทุนวิจัย
คณะวนศำสตร์ 
ปี 2555 
 
4.1-4-
2 โครงกำรวิจัยของ
คณำจำรย์คณะวน
ศำสตร์ที่ได้รับกำร
สนับสนุนทุนวิจัยจำก
คณะวนศำสตร์ 
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1)  โดยโครงกำรวิจัยของภำควิชำที่
ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัย 
คือ   โครงกำรเปรียบเทียบอัตรำ
กำรเจริญเติบโตและกักเก็บ
คำร์บอนของไฟ่ในสถำนีฝึกนิสิต
คณะวนศำสตร์วังน้ ำเขียว จ.
นครรำชสีมำ ผู้วิจัยคือ อ.ดร.นิสำ 
เหล็กสูงเนิน ได้รับทุนวิจัย 
100,000 บำท (4.1-4-2)และ
เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยป่ำไม้ซึ่งได้
รวบรวมและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับ
งำนวิจัยของคณะวนศำสตร์ รวมทั้ง
แหล่งทุนทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอก 
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มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์
ของสถำบันอย่ำงน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ หรือหน่วย
วิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูล
สนับสนุนกำรวิจัยฯ 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำร
รักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยฯ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระบบรักษำควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำรวิจัย 
- กิจกรรมวิชำกำรท่ีส่งเสริม
งำนวิจัยฯ เช่น กำรจัดประชุม
วิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ 
กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะ
หรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

 คณะวนศำสตร์มีกำร
สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์คณะฯ 
ดังนี้ 

-มีห้องปฏิบัติกำรวิจัยที่
เหมำะสมกับงำนวิจัยแต่ละประเภท
ที่เป็นจุดเน้นของคณะ เช่น 
ภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้ มี
ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ หรือหน่วย
วิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัย
ฯ บริเวณชั้น 4 ตึกวนศำสตร์ 60 ปี 
ภำควิชำได้จัดให้เป็นพ้ืนที่ของ
ห้องปฏิบัติกำรและห้องวิจัย ดังนี้ 
ห้องปฏิบัติกำร 1 (ห้อง 403) 
ห้องปฏิบัติกำร 2 (ห้อง 409) ห้อง
วิจัยโรควิทยำป่ำไม้ (ห้อง 405) 
ห้องวิจัยชีวโมเลกุล (ห้อง 407) 
ห้องวิจัยนิเวศสรีระวิทยำและห้อง
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ห้อง 408) ห้อง

4.1-5-1 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ห้องปฏิบัติกำรและ
ห้องวิจัยของภำควิชำ
ชีววิทยำป่ำไม้ 
 
4.1-5-2 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ห้องสมุดคณะวน
ศำสตร์ 
 
4.1-5-3 เว็บไซต์ของ
ศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
 
4.1-5.4 แผ่นพับกำร
ประชุมวิชำกำรวน
ศำสตร์ระดับชำติ 
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วิจัยกีฏวิทยำป่ำไม้ (ห้อง 406) ห้อง
วิจัยสัตว์ป่ำ (ห้อง 404) ห้องวิจัย
นิเวศวิทยำป่ำไม้ (ห้อง 412) โดยมี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดูแล
เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำร ห้อง
วิจัย ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ ตำม
ค ำสั่งภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้ที่ 
2/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ห้องปฏิบัติกำรห้องวิจัย (เอกสำร
หมำยเลข4.1-5-1) 

-ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ 
คณะวนศำสตร์ได้จัดให้มีห้องสมุด
ของคณะ คือ ชั้น 2 ตึกวนศำสตร์ 
60 ปี ส ำหรับเป็นที่เก็บรวบรวม
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรวิจัย เอกสำรทำง
วิชำกำร ต ำรำ วำรสำร และ
วิทยำนิพนธ์ต่ำงๆ เพ่ือให้อำจำรย์
และนิสิตใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล 
โดยมีคณะกรรมกำรห้องสมุดของ
คณะท ำหน้ำที่จัดระบบและบริหำร
จัดกำรห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพ 
สร้ำงระบบ กำรยืม-คืนหนังสือ 
ปรับปรุงห้องสมุด เอกสำรสิ่งตีพิมพ์ 
(เอกสำรหมำยเลข 4.1-5-2)
นอกจำกนี้ยังมีศูนย์วิจัยป่ำไม้ เป็น
หน่วยงำนที่คอยบริหำรจัดกำร
สนับสนุนงำนวิจัยและรวบรวม
ผลงำนวิจัยของคณะ 

-ระบบสำรสนเทศด้ำน
กำรวิจัยมีเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยป่ำ
ไม้ รวบรวมและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
เกี่ยวกับงำนวิจัยของคณะวนศำสตร์ 
และแหล่งทุนในกำรท ำ



รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 105 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

โครงกำรวิจัย (เอกสำร
หมำยเลข 4.1-5-3) นอกจำกนี้ใน
ระดับภำควิชำ เช่น ภำควิชำ
ชีววิทยำป่ำไม้ได้มีกำรจัดหำและ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในใน
ห้องปฏิบัติกำรและห้องวิจัย เช่น 
เครื่องโปรเจกเตอร์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ นอกจำกนั้น 
บริเวณทำงเข้ำชั้น 4 ที่เป็นสถำน
ที่ตั้งของห้องปฏิบัติกำรและห้อง
วิจัยของภำควิชำ ได้ติดตั้งระบบ
รักษำควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้
ห้องปฏิบัติกำร คือ กำรสแกนลำย
นิ้วส ำหรับกำรเข้ำออก ซึ่งเครื่องจะ
บันทึกข้อมูล รูปภำพและเวลำเข้ำ
ออกของผู้เข้ำใช้ และยังมีกำรติดตั้ง
กล้องวงจรปิดบริเวณทำงเข้ำชั้น 4 
อีกด้วย 

-นอกจำกนี้คณะวน
ศำสตร์ยังมีกิจกรรมวิชำกำรท่ี
ส่งเสริมงำนวิจัย โดยกำรจัดให้มี
กำรประชุมวิชำกำรวนศำสตร์
ระดับชำติขึ้น ซึ่งจัดขึ้นในระหว่ำง
วันที่6-8 มีนำคม 2556 เพ่ือเป็น
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์กำรวิจัยของนักวิจัย
ระหว่ำงภำยในและภำยหลังคณะ 
โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
คณำจำรย์ของคณะวนศำสตร์ 
ตลอดจนนักวิจัยจำกหน่วย
ภำยนอกเข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก 
(เอกสำรหมำยเลข 4.1-5-4) 

 

  6 มีกำรติดตำมและประเมินผลกำร -กำรติดตำมและ 4.1-6-1 ผลกำร
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 สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำง

ครบถ้วนทุกประเด็น 
ประเมินผลห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน โดยมี
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
เท่ำกับ 4.13 คะแนน จำกคะแนน
เต็ม5.00 คะแนน 

-กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริกำรด้ำนกำยภำพ
ที่เหมำะสมต่อกำรเรียนและพัฒนำ
นิสิต โดยมีผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจ เท่ำกับ 3.90 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

-กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริกำรสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก โดยมีผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 3.87 
คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน 

-กำรติดตำมและ
ประเมินผลระบบสำธำรณูปโภค
และควำมปลอดภัย โดยมีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 
4.02 คะแนน จำกคะแนนเต็ม
5.00 คะแนน และศูนย์วิจัยป่ำไม้ได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน
และน ำข้อเสนอไปพัฒนำปรับปรุง 
(เอกสำรหมำยเลข 4.1-6-2) 

 

ประเมินสิ่งสนับสนุน
พันธกิจด้ำนกำรวิจัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556 
 
 
4.1-6-2 สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนของ
ศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
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 มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
กำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะ 

มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
กำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะ จำก
ผลกำรประเมินในข้อ 6 คณะวน
ศำสตร์ได้ท ำกำรปรับปรุงโดยกำร
น ำผลกำรประเมินในครั้งท่ีผ่ำนมำ

4.1-7-1 สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนของ
ศูนย์วิจัยป่ำไม้  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.1-6-2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.1-6-2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.pdf
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พิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนใน
ปีกำรศึกษำต่อไป (เอกสำร
หมำยเลข 4.1-7-1) 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 4 ข้อ 3.00 ไมบ่รรลุเป้ำหมำย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
 
 
 
 
 

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

1 ข้อ 
ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำรครบ 5 ข้อ 
ตำมเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติม

เฉพำะกลุ่ม 
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มีระบบและกลไกสนับสนุนกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ใน
กำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์
ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงำน
หนึ่งของคณะวนศำสตร์ มีภำรกิจ
ในกำรสนับสนุนกำรวิจัยและ
พัฒนำวิชำกำรท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรป่ำไม้ (เอกสำรหมำยเลข 
4.2-1-1) ภำรกิจอีกประกำรหนึ่ง
ของศูนย์วิจัยป่ำไม้ ได้แก่ กำร
จัดท ำสื่อ สำรสิ่งพิมพ์ กำรจัด
ประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีกำรจัดพิมพ์
วำรสำรวนศำสตร์ (Thai 
Journal of Forestry) และ
เอกสำรทำงวิชำกำรอ่ืนๆ เพื่อ
เผยแพร่กำรผลงำนวิจัยของคณะ
วนศำสตร์ โดยผ่ำนกระบวนกำร
พิจำรณำต้นฉบับจำกศูนย์วิจัยป่ำ
ไม)้ นอกจำกนี้ให้ทุนสนับสนุน
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย โดย
จัดท ำเป็นประกำศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนกำร
ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยคณะวนศำสตร์
ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ ปี 2555 (เอกสำร
หมำยเลข 4.2-1-2) โดยผู้ขอรับ
กำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนวิจัยคณะวนศำสตร์ต้อง
กรอกแบบฟอร์มตำมแบบ ศวป-
พ-1 (เอกสำรหมำยเลข 4.2-1-4) 
และกำรสนับสนุนตีพิมพ์ผลงำน
ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ (เอกสำรหมำยเลข 
4.2-1-5) ในส่วนของภำควิชำ

4.2-1-1 เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะ
วนศำสตร์ 
 
4.2-1-2 ประกำศ
คณะวนศำสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำร
สนับสนุนกำรตีพิมพ์
ผลงำนวิจัยคณะวน
ศำสตร์ใน
วำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ 
ปี 2556 
 
4.2-1-3 แบบฟอร์ม
กำรสนับสนุนตีพิมพ์
ผลงำนใน
วำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ 
 
4.2-1-6 ผลงำน
ตีพิมพ์งำนวิจัยใน
วำรสำรวิชำ 
 
4.2-1-7 ประกำศ
มหำวิทยำลัยเกษตร 
ศำสตร์ ที่แสดงว่ำ 
ศ.ดร.ยงยุทธ  ไตรสุ
รัตน์ ได้รับรำงวัล
นักวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นำนำชำติ ประเภท
บุคคล ปี 2555 จำก
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
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ต่ำงๆ นั้น มีกิจกรรมในกำร
ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงำนวิจัย
เช่นเดียวกัน เช่น ภำควิชำ
ชีววิทยำป่ำไม้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรส่งเสริมและ
เผยแพร่ทำงวิชำกำร ที่มี อ.ดร.
ประทีป ด้วงแค เป็นประธำน
กรรมกำร ในกำรท ำหน้ำที่
วำงแผนและด ำเนินกำรเผยแพร่
งำนทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัย 
และ/หรือกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ของภำควิชำ โดยใช้ระบบต่ำงๆ 
(เอกสำรหมำยเลข 4.2-1-1) โดย
ในปีกำรศึกษำ 2556 ในปี
กำรศึกษำ 2556 อำจำรย์
ภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้มีกำรตี
ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร 14 เรื่อง โดย
แบ่งเป็นระดับนำนำชำติ 8 เรื่อง 
และระดับชำติ 6 เรื่อง (4.2-1-
7)  โดย ศ.ดร.ยงยุทธ  ไตรสุรัตน์ 
ได้รับรำงวัลนักวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นำนำชำติ ประเภทบุคคล 
ปี 2555 จำก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำม
ประกำศ ณ วันที่ 30
กันยำยน 2556  (4.2-1-8)  
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มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัด
สรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้
จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไป
เข้ำใจได้ และด ำเนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนด 

คณะวนศำสตร์ มีศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
เป็นแหล่งรวบรวมคัดสรร 
สังเครำะห์ ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
และงำนสร้ำงสรรค์ โดยรับผิดชอบ
วำรสำรวนศำสตร์ ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
และกองบรรณำธิกำร 
นอกเหนือจำกนี้ ภำควิชำภำยใน
คณะวนศำสตร์ ยังมีระบบ และ

4.2-2-1 เอกสำร
แสดงคณะกรรมกำร/
กองบรรณำธิกำรใน
กำรรวบรวม คัดสรร
ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
ของเอกสำรวิชำกำร
ชีววิทยำป่ำไม้ 
 
4.2-2-2 เอกสำร
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กลไกกำรรวบรวมคัดสรร 
สังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์
ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ เผยแพร่
สู่ประชำชน ผู้สนใจ ยกตัวอย่ำงเช่น 
ภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้ เป็นแหล่ง
รวบรวมคัดสรร สังเครำะห์ ควำมรู้
จำกงำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์ 
โดยรับผิดชอบวำรสำร เพ่ือกำรนี้ 2 
ฉบับ โดยมอบหมำยให้ อ. ดร. 
ประทีป ด้วงแค เป็นบรรณำธิกำร
วำรสำรสัตว์ป่ำเมืองไทย เพ่ือ
รวบรวม คัดสรร เอกสำรวิชำกำรท่ี
เกี่ยวข้อง น ำมำตีพิมพ์อย่ำง
สม่ ำเสมอ  มีกำรออกเอกสำร
ดังกล่ำว มำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ
ทุกปี ตลอดระยะเวลำ 20 ปี ที่ผ่ำน
มำ มีคณะบรรณำธิกำรคัดสรร จำก
บุคคลภำยนอก มีชื่อเสียง เป็นที่
ยอมรับ (4.2-2-1)  มีกำรจัดสัมมนำ
สัตว์ป่ำ ที่จัดเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งจะ
รวบรวมและน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรด้ำนสัตว์ป่ำ (4.2-2-2) และ
กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำย
นิเวศวิทยำป่ำไม้ประเทศไทย ที่จัด
ปีเว้นปี ที่รวมรวมและน ำเสนอ
ผลงำนด้ำนนิเวศวิทยำ (4.2-2-3) 
ซ่ึงทั้ง 2 กำรประชุม มี
คณะกรรมกำรในกำรคัดกรอง
ผลงำนวิชำกำรท่ีจะน ำเสนอ 

แสดงคณะกรรมกำร/
กองบรรณำธิกำรใน
กำรรวบรวม คัดสรร
ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
ของวำรสำรสัตว์ป่ำ
เมืองไทย 
 
4.2-2-3 กำรประชุม
วิชำกำรเครือข่ำย
นิเวศวิทยำป่ำไม้
ประเทศไทย 
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 มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ท่ีได้จำกข้อ 2 สู่
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ มีเว็บไซต์
ในกำรเผยแพร่งำนวิจัย งำนวิจัย
สร้ำงสรรค์ ประชำชนผู้สนใจ
สำมำรถเข้ำไปชม ดำวน์โหลด ให้
ข้อคิดเห็น ได้ตลอดเวลำ (เอกสำร
หมำยเลข 4.2-3-1) นอกเหนือจำก

4.2-3-1 เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะ
วนศำสตร์ 
 
4.2-3-2 เอกสำร
แสดงกำรเผยแพร่
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เว็บไซต์ของคณะวนศำสตร์ที่มีกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย
แล้ว ยังมีเว็บไซต์ของภำควิชำต่ำงๆ 
เช่น website 
(http://bioff.forest.ku.ac.th/ma
in/) ที่เผยแพร่องค์ควำมรู้จำก
งำนวิจัยสู่สำธำรณชนด้วย 
นอกเหนือจำกกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมต่ำงๆ ของคณะ ไม่ว่ำ
กิจกรรมนิสิต กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม กำรวิจัย กำร
เผยแพร่วิชำกำรด้ำนต่ำงๆ 
นอกจำกนี้กรณีภำควิชำภำยใน
คณะ เช่น วำรสำรสัตว์ป่ำเมืองไทย 
และวำรสำรชีววิทยำป่ำไม้ ของ
ภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้ มีกำรผลิต
วำรสำรทั้ง 2 ฉบับ ต่อเนื่องกันมำ
กว่ำ 30 ปี กรณีวำรสำรสัตว์ป่ำ
เมืองไทย เป็นวำรสำรที่ได้ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพวำรสำร
ในฐำนข้อมูล TCI (Thai-Journal 
Citation Index Center)ในสำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มี
ค่ำ Impact Factors 0.600 มี
อำจำรย์ทั้งภำยในและภำยนอก
คณะวนศำสตร์ ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นบรรณำธิกำร 
วำรสำรนี้จัดให้มีข้ึนควบคู่กับกำร
จัดสัมมนำเรื่องสัตว์ป่ำเมืองไทย ใน
ปีนี้จะเป็นปีที่ 33 จึงนับว่ำได้สร้ำง
เครือข่ำยกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ทัง้ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย (เอกสำรหมำยเลข 
4.2-3-2) และภำควิชำชีววิทยำป่ำ
ไม้ยังมีเว็บไซต์ภำควิชำที่มีกำร

งำนวิจัยทำงวำรสำร
สัตว์ป่ำเมืองไทย 
 
4.2-3-3 เว็บไซต์ที่
เผยแพร่ผลงำน
ตีพิมพ์จำกงำนวิจัย
ของอำจำรย์ 
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เผยแพร่ผลงำนตีพิมพ์ของอำจำรย์
ในภำคอีกด้วย (เอกสำรหมำยเลข 
4.2-3-3) 

คณะวนศำสตร์ยังเป็น
เจ้ำของวำรสำรวนศำสตร์ ที่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล TCI มีค่ำ impact 
factor ทีด่ ำเนินกำรต่อเนื่องกันมำ
มำกกว่ำ 20 ปี ด้วย 
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 มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์
จริงจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือ
ชุมชน 

คณะวนศำสตร์มีกำรรับรองกำรใช้
ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำน
ภำยนอกหรือชุมชน หนังสือรับรอง
กำรใช้ประโยชน์แผนกำรอนุรักษ์
ช้ำงในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรโดย
ภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้ คณะวน
ศำสตร์ ของเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
สลักพระ และส ำนักบริหำรพ้ืนที่
อนุรักษ์ต่ำงๆ  

4.2-4-1 หนังสือ
รับรองกำรใช้
ประโยชน์จริง 
 
4.2-4-2  หนังสือ
รับรองกำรใช้
ประโยชน์จริง 
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มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำร
คุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงำน
หนึ่งของคณะวนศำสตร์ มีภำรกิจใน
กำรสนับสนุนกำรวิจัยและกำร
พัฒนำวิชำกำร  เพ่ือจัดตั้งเป็นศุนย์
ป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำน 
อ ำนวยควำมสะดวกใในเรื่องต่ำง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้คณะวนศำสตร์ไดมี
ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำร
คุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดย
ใช้หลักเกณฑ์ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วย
กำรข้ึนทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ ลง
วันที่ 19 ธันวำคม2537 (เอกสำร
หมำยเลข 4.2-5-1) และ ประกำศ

4.1-5-1 ขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติของคณะ
วนศำสตร์ 
4.2-5-1 ประกำศ
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรขึ้น
ทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ 
 
4.2-5-2 ประกำศ
สภำ
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ เรื่อง 
ระเบียบมหำวิทยำลัย
เกษตร 
ศำสตร์ ว่ำด้วยกำร

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.2%205-1%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2(4).docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.2%205-1%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2(4).docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.2%205-1%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2(4).docx
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สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำ
ด้วยกำรขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2543 
(เอกสำรหมำยเลข4.2-5-2) เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัย งำน
สร้ำงสรรค์ ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
ประกำศสภำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง 
ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำและสิทธิ์
ประโยชน์จำกวิทยำนิพนธ์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
พ.ศ. 2551 (เอกสำรหมำยเลข 4.2-
5-3) และระเบียบ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วย
กำรจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจำก
งำนวิจัย พ.ศ. 2541 (เอกสำร
หมำยเลข 4.2-5-4) ตำมข้ันตอน
และข้อปฏิบัติของสถำบันวิจัยและ
พัฒนำแห่ง มก.หน่วยงำนที่
รับผิดชอบเรื่องทรัพย์สินทำงปัญญำ 
(เอกสำรหมำยเลข 4.2-5-5) 

ขึ้นทะเบียนและตั้ง
ชื่อพันธุ์พืชและพันธุ์
สัตว์ พ.ศ. 2543 
 
4.2-5-3 ประกำศ
สภำ
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ เรื่อง 
ระเบียบว่ำด้วยกำร
บริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
และสิทธิประโยชน์
จำกวิทยำนิพนธ์ 
มหำวิทยำลัยเกษตร 
ศำสตร์ พ.ศ. 2551 
 
4.2-5-4 ระเบียบ
มหำวิทยำลัยเกษตร 
ศำสตร์ ว่ำด้วยกำร
จัดสรรผลประโยชน์
อันเกิดจำกงำนวิจัย 
พ.ศ. 2541 
 
4.2-5-5 ขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติกำร
คุ้มครองทรัพย์สิน
ทำงปัญญำของ
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์ 
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 มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำร
ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม 
ค1 และ ง) 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงำน
หนึ่งของคณะวนศำสตร์ มีภำรกิจใน
กำรสนับสนุนกำรวิจัยและกำร
พัฒนำวิชำกำร  เพ่ือจัดตั้งเป็นศุนย์
ป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำน 
อ ำนวยควำมสะดวกใในเรื่องต่ำง ๆ 

4.1-5-1 ขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติของคณะ
วนศำสตร์ 
 
4.2-6-1 ขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติกำร

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.2%205-1%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2(4).docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.2%205-1%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2(4).docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/4.2%205-1%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2(4).docx
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

เพ่ือส่งเสริมให้คณะวนศำสตร์มี
ระบบและกลไกส่งเสริมกำรจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตำม
ระบบที่ก ำหนด  โดยมีนโยบำย
สนับสนุนให้อำจำรย์ จดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ตำมขั้นตอน
และแนวปฏิบัติกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (เอกสำ
รหมำยเลข 4.2-6-1) 

คุ้มครองทรัพย์สิน
ทำงปัญญำของ
มหำวิทยำลัยเกษตร 
ศำสตร์ 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 

เป้ำหมำย   180,000 บำท/คน 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมำณ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก ำหนดร้อยละเท่ำกับ 5 คะแนน จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำ ดังนี้ 

กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 20 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 10 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

ให้แปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 โดยเกณฑ์
ประเมินเฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

กลุ่มสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

     จ ำนวนเงิน
สนับสนุนงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกคณะที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 
บำทข้ึนไปต่อคน 
 

(จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัย
หรือสร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน = 
108,825,311.00/จ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ=
75.00)=1,451,004.15 บำท
เมื่อเทียบค่ำคะแนนเต็ม 5 = 
180,000.00 บำท ดังนั้น
คะแนนที่ได้เท่ำกับ 5.000) 
 

4.3-1 เอกสำรแสดงทุนอุดหนุนวิจัย
งบประมำณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) 
และทุนอุดหนุนวิจัยภำยในและภำยนอก 
(ยกเว้น ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) ประจ ำปี
งบประมำณ 2556  

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

180,000.00 บำท 1,238,352.05 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 

 
  

https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=131
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=131
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=131
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=131
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=131
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

180,000.00 บำท 
 

(จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัย
หรือสร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน = 
108,825,311.00/จ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ=75.00)=1,451,004.15 
บำทเมื่อเทียบค่ำคะแนนเต็ม 5 
= 180,000.00 บำท ดังนั้น
คะแนนที่ได้เท่ำกับ 5.000) 

5.00 บรรลุเป้ำหมำย 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

 
180,000.00 บำท 

(จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัย
หรือสร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน = 
108,825,311.00/จ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ=75.00)=1,451,004.15 
บำทเมื่อเทียบค่ำคะแนนเต็ม 5 
= 180,000.00 บำท ดังนั้น
คะแนนที่ได้เท่ำกับ 5.000 

5.00 บรรลุเป้ำหมำย 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 คณะวนศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ดังนี้  

 ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ตำมตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น ำคะแนนมำประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่ำ มี
ผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะ
กรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดี รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  



รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 117 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 2556 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
1 

 มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำร
ตำมระบบที่ก ำหนด 

คณะวนศำสตร์มีแผนกลยุทธ์ด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำรและด ำเนินกำร
ตำมแผนที่วำงไว้ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรข้ึนมำด ำเนินงำนทุก
ครั้งโดยประธำนคณะกรรมกำร 
เป็นอำจำรย์ของคณะวนศำสตร์ 
ประกอบด้วย กรรมกำรจำก
หน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
ยกตัวอย่ำงเช่น กำรจัดสัมมนำเรื่อง
สัตว์ป่ำเมืองไทย ที่ก ำหนดให้มีกำร
จัดปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น เมื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรแล้ว (เอกสำร
หมำยเลข 5.1-1-1 และเอกสำร
หมำยเลข 5.1-1-2) คณะกรรมกำร
จึงมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดทิศ
ทำงกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรแต่ละเรื่อง ตำมหัวข้อที่
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของทั้ง
สังคม ชุมชน จำกกำรประเมิน
แบบสอบถำมปีที่ผ่ำนมำ ตลอดจน
เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องที่เกิดข้ึน 
รวมถึงงำนวิจัยของอำจำรย์ที่มีนิสิต 

5.1-1-1 แผน
ยุทธศำสตร์เพื่อกำร
พัฒนำคณะวน
ศำสตร์ ปี2556  
 
5.1-1-2 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดสัมมนำ
เรื่องสัตว์ป่ำเมืองไทย 
ครั้งที่ 34 

 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งมำจำกท้ัง
จำกภำยในคณะ ที่ส่วนใหญ่รับ
หน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำร และ
เลขำนุกำร โดยมีกำรแต่งตั้งบุคคล
จำกหน่วยงำนอื่นเป็นกรรมกำรด้วย 
เช่น จำกกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์
ป่ำ และพันธุ์พืช เป็นกรรมกำรฝ่ำย
ต่ำงๆ เหล่ำนี้ เป็นต้น สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ เช่น 
กำรจัดสัมมนำเรื่องสัตว์ป่ำเมืองไทย 
มีกำรด ำเนินกำรเช่นนี้มำ
มำกกว่ำ 30 ปี 
 

 

 

 

 
2 

 มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร
สอน 

คณะวนศำสตร์มีกำรบูรณำกำรงำน
บริกำรทำงวิชำกำรกับกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำด้ำนอ่ืนๆ ของ
อำจำรย์และบุคลำกร เช่น กำร
สนับสนุนให้นิสิตน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยทั้งปริญญำโทและเอกใน
กำรจัดกำรสัมมนำทำงวิชำกำร
พร้อมกันไป โดยในปีนี้กรณีกำรจัด
สัมมนำทำงวิชำกำรเรื่องสัตว์ป่ำ
เมืองไทยในเดือนธันวำคม 2556 มี
นิสิตปริญญำโทของคณะวนศำสตร์ 
น ำผลกำรศึกษำเสนอในที่
สัมมนำ 5 คน (เอกสำรหมำยเลข 
5.1-2-1) นอกจำกในกำรเรียนกำร
สอน
วิชำ 01314442 และ 01314321 ไ
ด้ ก ำหนดให้น ำเอำผลกำรสัมมนำ
ทำงวิชำกำรเรื่องสัตว์ป่ำเมืองไทยใช้
ในกำรเรียนกำรสอนด้วย ซึ่ง
ด ำเนินกำรมำเป็นประจ ำทุกปี 
(เอกสำรหมำยเลข 5.1-2-2) 

5.1-2-1 กำรบูรณำ
กำรบริกำรวิชำกำร
ร่วมกับกำรเรียนกำร
สอนเพ่ิมพูน
ประสบกำรณ์นิสิต ณ 
พ้ืนที่สีเขียว 
5.1-2-2 นิสิต
บัณฑิตศึกษำที่เข้ำ
ร่วมน ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำร 
5.1-2-3 แผนกำร
สอน (Course 
Syllabus) 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.1-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%93%20%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.1-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%93%20%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.1-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%93%20%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.1-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%93%20%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.1-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%93%20%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.1-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%93%20%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.1-2-1%20%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.1-2-1%20%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.1-2-1%20%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.1-2-1%20%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf


รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 119 

กก ตน 
ข้
อ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
3 

 มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 

คณะวนศำสตร์มีกำรบูรณำ
กำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมกับกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ 
เช่น 1) มีกำรน ำผลกำรวิจัยไปสู่กำร
ใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของทุกภำคส่วนในทุก
ระดับ และ 2) น ำควำมรู้ 
ประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำร
กลับมำพัฒนำต่อยอดไปสู่กำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ผ่ำน
กระบวนกำรวิจัย เป็นต้น 

    ในกำรจัดท ำโครงกำร
สัมมนำเรื่องสัตว์ป่ำเมืองไทย 
(เอกสำรหมำยเลข 5.1-3-
1) ก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำ เพ่ือ
กำรบูรณำกำรกำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจัยเข้ำด้วยกัน 
โดยน ำเอำผลงำนวิจัยมำใช้ในกำร
สัมมนำ และบำงกรณีพัฒนำต่อ
ยอดโครงกำรวิจัยจำกท่ี
ประชุมสัมมนำ เช่น ในปีนี้มีกำร
เสนอโครงกำรชุดกำรฟื้นฟู
ประชำกรสัตว์ป่ำหำยำก โดยมี รศ.
ดร.นริศ ภูมิภำคพันธ์ เป็น
ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร เสนอและ
ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำวิจัย
แห่งชำติเรียบร้อยแล้ว(เอกสำร
หมำยเลข 5.1-3-2) ซึ่งแม้ว่ำจะเริ่ม
ด ำเนินงำนในปี พ.ศ. 2554 แต่
ขณะนี้ก็ยังมีกำรด ำเนินกำรอยู่
จนถึงปี พ.ศ.2557 นอกจำกนี้ 
โครงกำรศึกษำประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องเสือขนำดเล็กใน
ประเทศไทยที่จัดกำรประชุมโดย

5.1-3-1 รำยงำนกำร
ประชุมทำงวิชำกำร
สัมมนำเรื่องสัตว์ป่ำ
เมืองไทย ครั้งที่ 34 
 
5.1-3-2 แผน
งำนวิจัยกำรฟื้นฟู
ประชำกรสัตว์ป่ำหำ
ยำก 
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คณะวนศำสตร์ ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำ ได้ท ำ
ให้เกิดงำนวิจัยที่ด ำเนินกำรต่อมำ
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง ได้แก่ กำรศึกษำ
ควำมมำกมำยของสัตว์กินเนื้อใน
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระ ที่
ด ำเนินกำรโดย นำงสำวกิตติวรำ ศิ
ริพัฒนุกุล  ชนิดเหยื่อของหมำในใน
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระ 
ด ำเนินกำรโดย นำงสำวขวัญ ฤทัย
จรัสเพ็ชร และ ควำมมำกมำยของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนำดเล็กเขต
รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระ 
ด ำเนินกำรโดยนำงสำวยุวลักษณ์ 
ชนะภัย นิสิตปริญญำโทของ
ภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้ 

ในส่วนของกำรจัดท ำ
แผนกำรอนุรักษ์ช้ำง ในประเทศ
ไทย ซึ่งด ำเนินกำรโดยภำควิชำ
ชีววิทยำป่ำไม้ เพื่อให้สำมำรถใช้ใน
กำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำ และช้ำง
เลี้ยง ซึ่งเป็นกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
มีกำรน ำเสนอในกำรสัมมนำทำง
วิชำกำรเรื่องสัตว์ป่ำเมืองไทยครั้ง
ที ่33 ในเดือนธันวำคม 
พ.ศ. 2556 แก่สังคม มีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม ยัง
ก่อให้เกิดงำนศึกษำวิจัยช้ำงป่ำที่
ด ำเนินกำรโดย ศ. ดร. ยงยุทธ ไตร
สุรัตน์ เรื่องกำรศึกษำนิเวศวิทยำ
เพ่ือแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำในเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระ โดยเป็น
โครงกำรชุดได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกสถำบันวิจัยและ
พัฒนำแห่ง
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มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ใน
ปี 2556 – 2558 รวมงบประมำณ 
กว่ำ 5 ล้ำนบำท และยังน ำไปใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนหลำยวิชำ 
เช่น 01314442 เป็นต้น 

 

 

 

 
4 

 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 

คณะวนศำสตร์จัดให้มีกำรติดตำม
ประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูร
ณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
กับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
ทำงวิชำกำร โดยให้มีส่วนร่วมของผู้
ให้บริกำร ผู้รับบริกำร และนิสิต ซึ่ง
เป็นทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร 
(เอกสำรหมำยเลข 5.1-4-1) 

5.1-4-1 ผลกำร
ประเมินกำรบูรณำ
กำรงำนบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมกับ
กำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

 

 

 

 
5 

มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 

คณะวนศำสตร์มีกำรน ำผลกำร
ประเมินไปพัฒนำแผน พัฒนำ
กระบวนกำร และผลสัมฤทธิ์ที่ได้
อย่ำงสม่ ำเสมอและเป็น
รูปธรรม (เอกสำรหมำยเลข 5.1-5-
1) 

5.1-5-1 ข้อเสนอแน
ส ำหรับกำรปรับปรุง
กำรบูรณำกำรงำน
บริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคมกับกำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจัย 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 2 ข้อ 2.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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หมำยเหตุ : 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 1 เนื่องจำกไม่พบมีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนดอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 4 เนื่องจำกไม่พบมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 5 เนื่องจำกไม่พบมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
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มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 
หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ
หน่วยงำนวิชำชีพเพ่ือประกอบกำร
ก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำ
แผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำม
จุดเน้นของคณะ 

 คณะวนศำสตร์มีกิจกรรมกำร
บริกำรทำงวิชำกำรมำนำนหลำยสิบ
ปี โดยกิจกรรมกำรบริกำรทำง
วิชำกำรมีกำรด ำเนินมำอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นประจ ำ ดังนั้นกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรกิจกรรมกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรของคณะโดย
มอบหมำยภำควิชำ จึงได้
ด ำเนินกำรควบคู่กันไป เพื่อ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรบริกำรทำง
วิชำกำรของคณะ ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำชน ชุมชน 
มำกยิ่งขึน้ แล้วจึงน ำมำก ำหนดเป็น
แผนของแต่และกิจกรรม ดัง
ตัวอย่ำงแบบส ำรวจควำมต้องกำร
รับบริกำรของชุมชน  มีกำรน ำผล
กำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 
จำกกำรจัดครั้งที่ผ่ำนมำทุกครั้งเพ่ือ
ก ำหนดหัวข้อกำรจัดสัมมนำหรือ
กิจกรรมกำรจัดสัมมนำทำง
นิเวศวิทยำ มีกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรตำมแบบสอบถำม แล้วจึง
น ำมำพิจำรณำก ำหนดเป็นแผนกำร
ด ำเนินงำนครั้งต่อไป พิจำรณำ
ควำมต้องกำรที่ได้รับ ภำยหลังจำก

5.2-1-1 แบบส ำรวจ
ควำมต้องกำรชุมชน 
5.2-1-2 แบบส ำรวจ
ควำมต้องกำรบริกำร
วิชำกำร 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-56.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-56.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.doc
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.doc
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.doc
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ได้ข้อสรุปจึงจัดท ำแผนเพ่ือก ำหนด
กิจกรรมต่อไป ดังตัวอย่ำงผลกำร
ส ำรวจควำมต้องกำร (เอกสำร
หมำยเลข 5.2-1-1) 

 

 

2 

มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำง
วิชำกำรเพ่ือกำรเรียนรู้และ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือ
หน่วยงำนวิชำชีพ 

คณะวนศำสตร์มีควำมร่วมมือด้ำน
บริกำรทำงวิชำกำรเพ่ือกำรเรียนรู้
และเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของ
ชุมชน หรือภำคเอกชน หรือภำครัฐ 
หรือหน่วยงำนวิชำชีพ ยกตัวอย่ำง
เช่น  กำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัย
ชุมชนและกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรป่ำชุมชน ต ำบลสะพำนหิน 
อ ำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท 
(กลไกกำรปรับตัวของชุมชนเพ่ือ
รับมือกับควำมเสี่ยงสภำพภูมิอำกศ
และภัยธรรมชำติ เป็นควำมร่วมมือ
ด้ำนบริกำรวิชำกำร เพ่ือกำรเรียนรู้ 
เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็ง ของชุมชน 
เอกชน และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
ควำมร่วมมือด้ำนนี้ที่เห็นชัดเจนคือ 
ควำมร่วมมือภำยใต้ควำมร่วมมือ
ร่วมกัน (5.2-2-1) 

5.2-2-1 กำรพัฒนำ
ศักยภำพนักวิจัย
ชุมชนและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรป่ำ
ชุมชน ต ำบลสะพำน
หิน อ ำเภอหนองมะ
โมง จังหวัดชัยนำท  
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มีกำรประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรต่อสังคม 

 คณะวนศำสตร์มีกำรประเมินผล
ประโยชน์ หรือผลกระทบ และ
จัดท ำสรุปผลกำรประเมิน เพ่ือ
น ำไปใช้กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กำรปฏิบัติงำน (เอกสำร
หมำยเลข 5.2-3-1) 

5.2-3-1 สรุปแบบ
ส ำรวจควำมต้องกำร

ของชุมชน  
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มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรม
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 

คณะวนศำสตร์มีกำรประเมินผล
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม
ของคณะวนศำสตร์ ยกตัวอย่ำง 
กำรประเมินควำมต้องกำรรับ
บริกำรทำงวิชำของชุมชน โดย
ภำควิชำอนุรักษวิทยำแล้วน ำมำ
วิเครำะห์ควำมเชื่อโยงของประเด็น
ปัญหำกับกำรขอรับบริกำรทำง

5.2-4- ผลกำรวิ
เครำห์ควำมเชื่อโยง
ของประเด็นปัญหำ
กับกำรขอรับบริกำร
ทำงวิชำกำรเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำร  
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.3-1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.3-1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.3-1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf
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กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

วิชำกำร แล้วปรับเปลี่ยนกำร
ด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆ ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
(เอกสำรหมำยเลข 5.2-4-1 

 

 

5 

มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอด
ควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในคณะและ
เผยแพร่สู่สำธำรณชน 

คณะวนศำสตร์ ได้น ำผลสัมฤทธิ์จำ
กำรวิจัยเพื่อถ่ำยทอดสูสังคม ดัง
ตัวอย่ำงเช่น เรื่องกำรพัฒนำ
ศักยภำพวิจัยชุมชนและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรป่ำชุมชนต ำบล
ตะพำนหิน อ ำเภอหนอมะโมง 
จังหวัดชัยนำท (5.2-5-1) และมีกำร
เผยแพร่สู่สำธำรณชน (5.2-5-2) 

5.2-5-1 ผลสัมฤทธิ์
จำกำรวิจัยเพื่อ
ถ่ำยทอดสูสังคม 
5.2-5-2 เวปไซต์
คณะวนศำสตร์ 
 

 
ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวนศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตำมตัวบ่งชี้ สกอ.  1 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ มีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภำพ
ระดับ ดี ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33  ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดี รำย
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.5-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%20&%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%20CC_%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4_0.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.5-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%20&%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%20CC_%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4_0.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/5.2.5-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%20&%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%20CC_%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4_0.pdf
http://conservation.forest.ku.ac.th/
http://conservation.forest.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  

1 

มีระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

คณะวนศำสตร์ก ำหนดนโยบำยที่
ชัดเจนปฏิบัติได้และมีแผนรองรับ 
ได้แก่  แผนยุทธศำสตร์ เ พ่ือกำร
พัฒนำคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2556 
ในแผนกลยุทธ์ ก ำรบู รณำกำร
วิ ช ำ ก ำ ร ป่ ำ ไ ม้ แ ล ะก ำ ร รั ก ษ ำ
ศิ ลปวัฒนธ รรมของชำติ  เ พ่ื อ
ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริม
และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะวนศำสตร์ และจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนเ พ่ือรองรับนโยบำย
ดั งกล่ ำวโดยมีทุกภำควิชำและ
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ร่วม
รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมของ
คณะ (เอกสำรหมำยเลข 6.1-1-1) 
 

6.1-1-1 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเษียณ
อำยุรำชกำร 
6.1-1-2 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวันปี
ใหม่ 
6.1-1-3 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรปลูก
ต้นไม้ในวังสวน
จิตรลดำ 
6.1-1-1(1) ตัวอย่ำง
กำรปรับแผนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนำ
ธรรมจำกภำควิชำ 
6.1-1-1(2) แผนกำร
ด ำเนินงำนกิจกำร
นิสิต 
6.1-1-1(3) รำยงำน
กำรประชุม
คณะกรรมกำร
กิจกำรนิสิต 
6.1-1-1(4) รำยงำน
กำรประเมินตนเอง 
(นิสิต) 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 หรือ 6 ข้อ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.pdf
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กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  

2 

มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะวนศำสตร์มีกำรบูรณำกำรงำน
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
กิจกรรมนิสิต โดยมีกำรสนับสนุนให้
มีกำรน ำกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมบูรณกำรร่วมกับกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิตโดย
สโมสรนิสิตคณะวนศำสตร์ด ำเนิน
กิจกรรมในกิจกรรมไหว้ครูคณะวน
ศำสตร์ (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-1) 
เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมเคำรพ นอบ
น้อม ตลอดจนเป็นวัฒนธรรมอันดี
งำมของไทย และได้น ำเอำแนว
ปฏิบัตินี้ถ่ำยทอดไปใช้ในกำรบอก
ท ำควำมเคำรพอำจำรย์ในชั้นเรียน 
และกล่ ำวขอบคุณอำจำรย์ เมื่ อ
บ ร ร ย ำ ย เ ส ร็ จ ใ น ชั้ น เ รี ย น 
นอกจำกนั้นยังมีกิจกรรมที่นิสิตวน
ศ ำ ส ต ร์ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ร ะ ดั บ
มหำวิทยำลั ย  ได้ แก่  กิ จกรรม
ป ร ะ เ พ ณี ล อ ย ก ร ะ ท ง 
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร์ 
(เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-2) โดย
องค์กำรบริหำรองค์กำรนิสิต มก. 
รวมทั้ ง ได้มีแผนประชำสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์คณะวน
ศำสตร์ และพิพิธภัณฑ์มดคณะวน
ศำสตร์ (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-3) 
เพ่ือเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ให้กับนิสิต
ใ ห ม่ แ ล ะนิ สิ ต  นั ก เ รี ย น  จ ำ ก
สถำบันกำรศึกษำอ่ืน นอกจำกนี้ยัง
ได้จัดท ำโครงกำรธรรมเนวิเกเตอร์ 
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรมด้ วย  ( เอกสำร
หมำยเลข 6.1-2-4) 

6.1-2-1(1) กิจกรรม
ไหว้คร ู
 
6.1-2-1(2) กิจกรรม
ไหว้คร ู
 
6.1-2-2(1) ลอย
กระทง 
 
6.1-2-2(2) ลอย
กระทง 
 
6.1-2-2(1) 
พิพิธภัณฑ์ธรรมฃำติ 
 
6.1-2-3(2) 
พิพิธภัณฑ์มด 
 
6.1-2-4 โครงกำร
ค่ำยธรรมะ
เนวิเกเตอร์ 
 

 
 

 
 

 
 

มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำร
บริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

ค ณ ะ ว น ศ ำ ส ต ร์ มี ก ำ ร จั ด ก ำ ร
เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำร

6.1-3-1(1) 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ
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วัฒนธรรมต่อสำธำรณชน ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อ
สำธำรณชน ดังนี้ 1) มีพิพิธภัณฑ์
รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์มด 
(เอกสำรหมำยเลข 6.1-3-1) 2) 
คณะ       วนศำสตร์ได้จัดให้มีกำร
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับต่ำงๆ เช่น วำรสำรข่ำว วน. 
จดหมำยข่ำววนศำสตร์ เว็บไซต์
คณะวนศำสตร์ ซึ่งจะมีกำรจัดพิมพ์
และปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ทันสมัยเป็น
ประจ ำทุกเดือน (เอกสำรหมำยเลข 
6.1-3-2) 3) มีกำรเผยแพร่กิจกรรม
หรือกำรบริกำรด้ ำนท ำนุบ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมผ่ำนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติเป็นประจ ำทุกปี เผยแพร่
กำรท ำกิจกรรมธรรมเนวิเกเตอร์
ผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ เช่น Face 
book  จดหมำยข่ำว (เอกสำร
หมำยเลข 6.1-3-3) 

รัตนโกสินทร์ 
 
6.1-3-1(2) 
พิพิธภัณฑ์มด 
6.1-3-2(1) วำรสำร
ข่ำว วน. 
 
 
6.1-3-2(2) จดหมำย
ข่ำว วนศำสตร์ 

6.1-3-3 งำนวันเด็ก
คณะวนศำสตร์  

  

4 

มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
กำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะวนศำสตร์ได้มีกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กำรจัดกำร เ รี ยนกำรสอนและ
กิจกรรมนิสิต ผ่ำนแบบประเมิน
กิจกรรมผู้บริหำรพบนิสิต โครงกำร
ธรรมเนวิเกเตอร์ (เอกสำรหมำยเลข 
6.1-4-1) โครงกำรไหว้ครูคณะวน
ศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
(เอกสำรหมำยเลข 6.1-4-3) และ
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญำ
ตรี (เอกสำรหมำยเลข 6.1-4-4) ซึ่ง
มีตัวบ่งชี้ คือ ควำมเข้ำใจโครงกำร
และมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ
ของกำรผ่ำนกิจกรรมที่มำกกว่ำ 
3.51 คะแนน 

6.1-4-1 โครงกำร
ค่ำยธรรมะ
เนวิเกเตอร์ 
 
6.1-4-2 โครงกำร
ไหว้ครูคณะวน
ศำสตร์ 
 
6.1-4-3 โครงกำร
ปัจฉิมนิเทศ 

 

   มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง คณะวนศำสตร์มีกำรน ำผลกำร 6.1-5-1 โครงกำร
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กำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 

ประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
จำกโครงกำรต่ำง ๆ มำวิเครำะห์
ข้อดีน ำมำสู่กำรปฏิบัติและ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำน
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญำ
ตรี (เอกสำรหมำยเลข 6.1-5-1) 
และโครงกำรผู้บริหำรพบนิสิตวน
ศำสตร์ (เอกสำรหมำยเลข 6.1-5-
2) และโครงกำรค่ำยธรรมะ 
เนื่องจำกแบบประเมินพบว่ำเป็น
ประโยชน์ต่อนิสิตสมควรจัด
กิจกรรมต่อไป 

ปัจฉิมนิเทศ 
 
6.1-5-2 โครงกำร
ผู้บริหำรพบนิสิต 
 
6.1-5-3 โครงกำร
ค่ำยธรรมะ
เนวิเกเตอร์ 
 

  6 

 มีกำรก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำน
คุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงำนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติ 

- - 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ไม่บรลุเป้ำหมำย 
 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 1 เนื่องจำกไม่พบระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด ำเนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนดอย่ำงชัดเจน 
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- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 6 เนื่องจำกไม่พบมีกำรก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 คณะวนศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร ดังนี้  

 ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร ตำมตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ มีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.71 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดี 
ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.91 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ พอใช้ รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย   7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
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 สภำสถำบันปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยก ำหนดครบถ้วนและมีกำร
ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดล่วงหน้ำ 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะวน
ศำสตร์ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/
ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนและมี
กำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ โดยมีกำรชี้แจง
และแจกเอกสำรระ เบียบและ
ข้อบังคับว่ำด้วยคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะวนศำสตร์ ประกอบ
วำระที่  1 . 1  เ รื่ อ งกำ รสรรหำ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะประเภท
ค ณ ำ จ ำ ร ย์  ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะว น

7.1-1-1 เอกสำร
ระเบียบและ
ข้อบังคับว่ำด้วย
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะวน
ศำสตร์ 
 
7.1-1-2 สรุปรำยงำน
ผลกำรประเมิน
ตนเองในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf
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ศำสตร์ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 
ม ก ร ำ ค ม  2 5 5 7   (เ อ ก ส ำ ร
หมำย เล ข  7.1-1-1) นอกจ ำกนี้
คณะกรรมกำรประจ ำคณะได้มีกำร
ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดล่วงหน้ำ โดยได้คะแนน
ประเมินเฉลี่ย 3.72 จำกคะแนน
เต็ม 5 (เอกสำรหมำยเลข7.1-1-2) 
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 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนใน
กำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคณะ 

คณะผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนด
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกล
ยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็น
ฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ
คณะ ดังจะเห็นได้จำกกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคณะวนศำสตร์  ซึ่ ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
คณะวนศำสตร์ด ำเนินกำรท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะวน
ศำสตร์ พ.ศ. 2555-2559 แบบมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภำยในและภำยนอก นอกจำกนี้
ผู้บริหำรยังมีกำรสร้ำงระบบและ
ก ล ไ ก ก ำ ร ถ่ ำ ย ท อ ด น โ ย บ ำ ย 
วิสัยทัศน์ และกลยุทธให้หน่วยงำน
และบุคลำกรทุกระดับทรำบและมี
ควำม เข้ ำ ในร่ วมกัน  ( เอกสำร
หมำยเลข 7.1-2-1) 

7.1-2-1 แผน
ยุทธศำสตร์เพื่อกำร
พัฒนำคณะวน
ศำสตร์ ปี พ.ศ. 
2555-2559 
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 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่
มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำร
แผนและผลกำรด ำเนินงำนของคณะ
ไปยังบุคลำกรในคณะ 

ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่
มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำร
แผนและผลกำรด ำเนินงำนของคณะ
ไปยังบุคลำกรในคณะโดยคณะวน
ศำสตร์มีระบบในกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2555-

7.1-3-1 รำยงำนผล
กำรประเมินคุณภำพ 
ภำควิชำวนวัฒน
วิทยำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 
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2559 ซึ่งภำควิชำจะต้องรำยงำนผล
ไปยังหน่วยนโยบำยและแผนของ
คณะวนศำสตร์ทุกภำคกำรศึกษำ มี
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนในกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำระดับภำควิ ชำทุ กปี
กำรศึกษำ และให้ภำควิชำพิจำรณำ
ทบทวนและปรับปรุ งแผนหำก
จ ำ เ ป็ น  เ ช่ น  ร ำ ย ง ำนผลกำ ร
ประเมินคุณภำพ ภำควิชำวนวัฒน
วิทยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
เป็นต้น (เอกสำรหมำยเลข 7.1-3-
1) 
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ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรใน
คณะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกร
ตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมี
กำรจัดประชุมบุคลำกร อย่ำงน้อย 2 
ครั้งต่อปีกำรศึกษำ 

ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรใน
คณะมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และ
ผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกร 
อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ 
โดยผู้บริหำรคณะวนศำสตร์ได้เปิด
โอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำร รับฟังควำมคิดเห็นจำก
บุคลำกรทุกระดับและทุกงำน ทั้ง
จำกกำรสอบถำมและพูดคุยอย่ำง
ไม่เป็นทำงกำรตำมโอกำสต่ำงๆ ใน
ระหว่ำงปฏิบัติงำนประจ ำวัน และ
จำกกำรจัดประชุมอย่ำงเป็น
ทำงกำร นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรม
ต่ำงๆ เช่น 
    -จัดสัมมนำบุคลำกร 
 -ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
และประชุมอำจำรย์เป็นประจ ำทุก
เดือน ยกเว้น เดือนเมษำยน 
พฤษภำคม และตุลำคม ซึ่งเป็น
ช่วงเวลำปิดภำคกำรศึกษำและ
อำจำรย์ส่วนใหญ่น ำนิสิตไปศึกษำ
และฝึกปฏิบัติงำนภำคสนำมใน

7.1-4-1 ภำพ
กิจกรรมของคณะวน
ศำสตร์ (เว็บไซต์ของ
คณะวนศำสตร์) 
 
7.1-4-2 ภำพ
กิจกรรมของคณะวน
ศำสตร์ (FACEBOOK 
คณะวนศำสตร์) 
 
7.1-4-3 ผู้บริหำรพบ
นิสิต 
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ภูมิภำค 
 -ประชุมบุคลำกรสำยสนับสนุนเป็น
จ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ง โดย
แยกเป็นกลุ่มธุรกำร และกลุ่ม
ปฏิบัติงำนสนำมส่วนกลำง และ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนสถำนีวิจัยและ
สถำนีฝึกนิสิต 
 -ประชุมนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ครำวละ 1 
ชั้นปี ภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง รวม
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อรับฟังควำม
คิดเห็นต่อกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ของคณะวน
ศำสตร์ น ำข้อคิดเห็นจำกนิสิตมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำก
ยิ่งขึ้น (เอกสำรหมำยเลข 7.1-4-1) 
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 ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริม
พัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถ
ท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตำมศักยภำพ 

ผู้ บ ริ ห ำ รถ่ ำยทอดควำมรู้ และ
ส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้
สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตำมศักยภำพ มีกำร
สอนงำนโดยในกำรมอบหมำยงำน
ให้กับผู้รับผิดชอบน ำไปปฏิบัติ ทั้ง
ร ำ ย บุ ค ค ล  ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร 
คณะท ำงำน จะจัดท ำ เอกสำร
อธิบำยลักษณะงำนโดยภำพรวม
ส ำหรับเป็นแนวปฏิบัติที่สำมำรถ
น ำไปปรับใช้ในงำนอ่ืนๆ ได้ด้วย
ตน เองต่ อ ไป  เช่ น  งำน พัฒนำ
กำยภำพและภูมิ ทั ศน์  กำรจั ด
กิจกรรมน ำนิสิตไปปลูกต้นไม้ใน
สวนจิตรลดำ เป็นต้น (เอกสำร
หมำยเลข 7.1-5-1) 

7.1-5-1 ภำพ
กิจกรรมของคณะวน
ศำสตร์ (เว็บไซต์ของ
คณะวนศำสตร์) 
 
7.1-5-2 ภำพ
กิจกรรมของคณะวน
ศำสตร์ (FACEBOOK 
คณะวนศำสตร์) 
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ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรร
มำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ

ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรร
มำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์

7.1-6-1 รำยงำนกำร
ประชุม
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คณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยยึดหลักธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภำคส่วน ดังนี้ 
 1)  หลักประสิทธิผล : 
  -ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและ
แนวทำงปฏิบัติในที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะอย่ำง
สอดรับกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 
  -มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ที่มีกำรประชุมและจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงเสนอต่อ
มหำวิทยำลัย 
  -มีคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
คณะวนศำสตร์ที่ก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำคณะวนศำสตร์ พ.ศ. 2555-
2559 ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนภำยใน
คณะวนศำสตร์จะต้องรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนทุกภำคกำรศึกษำ 
 2)  หลักประสิทธิภำพ : 
  -สรุปผลกำรบริหำรและปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะและที่
ประชุมอำจำรย์รับทรำบ โดยเปิด
โอกำสให้กรรมกำรประจ ำคณะและ
คณำจำรย์แสดงควำมคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
 3)  หลักกำรตอบสนอง : 
  -น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกที่ประชุมกรรมกำรประจ ำคณะ 
ที่ประชุมอำจำรย์ ที่ประชุม
บุคลำกร ไปปฎิบัติเมื่อพิจำรณำ
เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่องำน

คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ 
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โดยรวมของคณะวนศำสตร์ 
  -น ำวำระส ำคัญและวำระท่ี
เกี่ยวข้องกับคณะโดยตรงจำกกำร
ประชุมคณบดีและกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
ของมหำวิทยำลัยมำแจ้งต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
ทุกเดือน ทั้งนี้เพ่ือให้ภำควิชำ ศูนย์ 
ส ำนักงำนในสังกัดคณะวนศำสตร์
น ำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 
 4)  หลักภำระรับผิดชอบ : 
  -รำยงำนผลกำรบริหำรงำนต่อที่
ประชุมบุคลำกร เมื่อ
วันที่ 10 เมษำยน 2556 ณ ห้อง
ประชุมสง่ำสรรพศรี คณะวน
ศำสตร์ เพ่ือแจ้งผลกำรด ำเนินงำน
ในรอบปีที่ 3 ของกำรบริหำรงำน 
และรับฟังควำมคิดเห็นของ
บุคลำกร 
  -รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อ
คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณบดี สภำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  -แจ้งบุคลำกรและนิสิตให้
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในระบบ
ออนไลน์ของสภำมหำวิทยำลัย 
 5)  หลักควำมโปร่งใส : 
  -จัดท ำรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน
รำยเดือนของภำควิชำ ศูนย์วิจัยป่ำ
ไม้ และส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ 
และน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ รวมถึง
สถำนะทำงกำรเงินของกองทุน
พัฒนำคณะวนศำสตร์ 
  -มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
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ตรวจสอบและควบคุมภำยใน มีกำร
ตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง 
 6)  หลักกำรมีส่วนรวม : 
  -ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
และ ประชุมอำจำรย์เป็นประจ ำทุก
เดือน ยกเว้นเดือนเมษำยน 
พฤษภำคม และตุลำคม ซึ่งเป็น
ช่วงเวลำปิดภำคกำรศึกษำและ
อำจำรย์ส่วนใหญ่น ำนิสิตไปศึกษำ
และฝึกปฏิบัติงำนภำคสนำมใน
ภูมิภำค 
  -ประชุมบุคลำกรสำยสนับสนุน 
โดยแยกเป็นกลุ่มธุรกำรและกลุ่ม
ปฏิบัติงำนสนำมส่วนกลำง และ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนสถำนีวิจัยและ
สถำนีฝึกนิสิต 
  -ประชุมนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ครำวละ 1 
ชั้นปี ภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง รวม
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง 
 7)  หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : 
  -มอบหมำยงำนให้กับรองคณบดีแต่
ละฝ่ำยรับผิดชอบงำนแต่ละด้ำน
ของคณะวนศำสตร์ 
  -กำรจัดล ำดับชั้นของกำรเสนอเรื่อง
ถึงคณบดี หรือสั่งกำรจำกคณบดีถึง
บุคลำกรที่จะผ่ำนช่องทำงที่
เหมำะสมและถูกต้องตำมระเบียบ
รำชกำร เช่น ทุกเรื่องจะต้องผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับชั้นต้นมำ
ก่อนเสมอ 
 8)  หลักนิติธรรม : 
  -สอบสวนหำข้อเท็จจริงหำกมีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติ
หน้ำที่ของบุคลำกร หรือกำรท ำผิด
วินัยของนิสิต และพิจำรณำลงโทษ
กระท ำผิดกฎระเบียบจริง 
  -ส่งเสริม ยกย่อง มอบรำงวัล 
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ส ำหรับผู้กระท ำควำมดี 
 9)  หลักควำมเสมอภำค : 
  -ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำง
เสมอภำคและเป็นกันเองโดยยึด
หลักคุณธรรมในกำรปกครอง ให้
ควำมส ำคัญกับทุกคนอย่ำงเท่ำ
เทียมกันเพรำะถือว่ำแต่ละคนมี
หน้ำที่รับผิดชอบแตกต่ำงกันไปตำม
ลักษณะงำน ไม่สำมำรถขำดฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งได้ ดังนั้น จะต้องให้ควำม
เสมอภำคแก่ทุกๆ คน 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
  -น ำเสนอเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อ
ภำพรวมของคณะวนศำสตร์ให้
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ
พิจำรณำตัดสินใจ เช่น กำร
ปรับเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์พื้นที่
และอำคำรของหน่วยงำนภำยใน
คณะ กำรลงนำมควำมร่วมมือกับ
สถำบันอื่นทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ กำรพิจำรณำรับบุคลำกร
จำกหน่วยงำนอื่น กำรให้เข่ำพ้ืนที่ 
กำรสร้ำงภำระผูกพันกับคณะวน
ศำสตร์ระยะยำว เหล่ำนี้ เป็นต้น 
(เอกสำรหมำยเลข 7.1-6-1) 

 

  

7 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ
ประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ 
และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ป ร ะ จ ำ ค ณ ะ
ประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ 
และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยมีกำรประเมินผู้บริหำร
ปีละ 1 ครั้ง โดยเปิดโอกำสให้ทั้ง
บุคลำกรและนิสิตเป็นผู้ประเมิน 
แล้วน ำผลกำรประเมินเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือ
พิ จ ำ ร ณ ำ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ค ำแนะน ำ แล้วน ำไปปรับปรุงกำร

7.1-7-1 สรุปรำยงำน
ผลกำรประเมิน
ตนเองในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ 
 
7.1-7-2 ผลกำร
ประเมินกำรปฏิบัติ
หน้ำที่คณบดีคณะวน
ศำสตร์ 
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บ ริ ห ำ ร แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำก
ยิ่งขึ้น (เอกสำรหมำยเลข 7.1-7-1 
และเอกสำรหมำยเลข 7.1-7-2) 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
 
 
 
 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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 มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และ
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำน
กำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 

คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้
ได้มีกำรจัดประชุมโดยมีกำร
ก ำหนดประเด็นควำมรู้ และ
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 
โดยได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ให้ครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตและกำรวิจัย 

7.2-1-1  รำยงำน
กำรประชุม
คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

7.2-1-2 ค ำสั่ง
คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 
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 ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะ
พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยอย่ำง
ชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนด
ในข้อ 1 

ในประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ในด้ำน
กำรผลิตบัณฑิตที่คณะวนศำสตร์ได้
ก ำหนดภำรกิจประกอบด้วย 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1. กำร
บริหำรจัดกำรโครงงำนของนิสิต 2. 
กำรด ำเนินกำรด้ำนอำจำรย์ที่
ปรึกษำนิสิต 3.นิสิตจบกำรศึกษำให้
เป็นไปตำมหลักสูตร 
- กำรวิจัย 1. กำรเผยแพร่/ตีพิมพ์
งำนวิจัยงำนวิจัยในวำรสำร
ต่ำงประเทศ 2. กำรเขียนโครงกำร
เพ่ือเสนอขอทุนวิจัย 3.กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรวิจัย 4. กำร
ด ำเนินกำรจัดประชุมวิชำกำร 
- กำรบริกำรวิชำกำร 1. กำรเขียน
ข้อเสนอโครงกำรพัฒนำวิชำกำร 2. 
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพัฒนำ
วิชำกำร 
- กำรบริหำรจัดกำร 1. กำรเบิกจ่ำย
เงินทดลองรำชกำร 
- กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
กำรบูรณำกำร กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกับกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม (เอกสำรหมำยเลข 
7.2-2-1) 

7.2-2-1 รำยงำนกำร
ประชุม
คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้คณะ
วนศำสตร์ ครั้งที่ 
1/2557  

 

 

.
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มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำกควำมรู้ทักษะของผู้มี

- - 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.2-1-2%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.2-1-2%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.2-1-2%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%201-2557%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%201-2557%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%201-2557%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%201-2557%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%201-2557%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%201-2557%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.docx
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ประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติ
ที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

  

4 

มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็น
ควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและ
จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

- - 

  

5 

มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำท่ีเป็นลำยลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และ
จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

- - 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 3 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

 

5 ข้อ 2 ข้อ 2.00 บรรลุเป้ำหมำย 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 2 ข้อ 2.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 3 เนื่องจำกไม่พบมีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 4 เนื่องจำกไม่พบมีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร 

- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 5 เนื่องจำกไม่พบมีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และจำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำ
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
1 

มีแผนระบบสำรสนเทศ 
(Information System Plan) 

คณะวนศำสตร์ มีกำรก ำหนดแผน
ยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำคณะวน
ศำสตร์ ปี 2556 ด้ำนระบบ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ  ใ น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ประชำสัมพันธ์ 
สื่อสำร และสร้ำงภำคีเครือข่ำยด้ำน
ว น ศ ำ ส ต ร์ ใ น ร ะ ดั บ ช ำ ติ แ ล ะ
นำนำชำติ โดยมีแผนกลยุทธ์พัฒนำ

7.3-1-1 แผน
ยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำคณะวน
ศำสตร์ด้ำน
สำรสนเทศ ปี 
2556 

7.3-1-1 แผน

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.3-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.3-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.3-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.3-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.3-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.3-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202556.pdf
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และปรับปรุ งระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (เอกสำรหมำยเลข 7.3-
1-1) และได้มีค ำสั่งแต่งตั้งรอง
คณบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตลอดจนคณะกรรมกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ คณะวนศำสตร์ ในกำร
บริหำรจัดกำรงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิ ผล  จั ดท ำแผนระบบ
สำรสนเทศของคณะวนศำสตร์ 
( เ อ ก ส ำ ร ห ม ำ ย เ ล ข  7.3-1-2) 
น อ ก จ ำ ก นี้ ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ ำ ย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวน
ศ ำ ส ต ร์  ยั ง เ ป็ น ก ร ร ม ก ำ ร ใ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร เ ท ค โ น โ ล ยี
ส ำ ร ส น เ ท ศ ข อ ง
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร์ 
(เอกสำรหมำยเลข 7.3-1-2) ดังนั้น
แผนงำนระบบสำรสนเทศของคณะ
วนศำสตร์จึงมีทิศทำงเดียวกับกำร
พัฒนำแผนระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงแท้จริง 
 

ยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำคณะวน
ศำสตร์ ปี 2556 

7.3-1-2 ค ำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
เทคโนโลยี
สำรสนเทศคณะ
วนศำสตร์ 

7.3-1-3 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ของ
มหำวิทยำลัยเกษต
รศำสตร์ 
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 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
และกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของ
คณะ โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพ 

มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
และกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของ
คณะ โดยครอบคลุมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำร
จัดกำร และกำรเงิน และสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพ (เอกสำรหมำยเลข 7.3-2-
1 )นอกจ ำกนี้ คณะฯ  ใ ช้ ร ะบบ
ฐำนข้ อมูล รำยบุคคลด้ ำนนิสิ ต 
บุ ค ล ำ ก ร  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
มหำวิ ทยำลั ยผ่ ำนกองบริ ก ำ ร
กำรศึกษำ และส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล (เอกสำรหมำยเลข 
7 .3-2 -2 และ 7.3-2 -3) ส ำหรั บ

7.3-2-1 ระบบ 
ERP ของ
มหำวิทยำลัยเกษต
รศำสตร์ 

7.3-2-
2 http://web.fo
rest.ku.ac.th/ 

7.3-2-3 เวปไซต์
ศูนย์วิจัยป่ำไม้ 

 

http://www.finance.ku.ac.th/finance_oldversion/ERP_System.html
http://www.finance.ku.ac.th/finance_oldversion/ERP_System.html
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/submenudetail.php?submenuid=21
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/submenudetail.php?submenuid=21
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ฐำนข้อมูลกำรวิจัยของคณะวน
ศำสตร์มีศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวน
ศำสตร์  เป็นผู้ รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำน และส ำหรับฐำนข้อมูล
ทำงด้ำนกำรเงิน คณะวนศำสตร์
มิ ได้มี กำรจัดท ำระบบดั งกล่ ำว
เ พ ร ำ ะ ต้ อ ง ใ ช้ ร ะ บ บ  ERP ที่
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร์
พัฒนำขึ้น 
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 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสำรสนเทศ 

- - 

 

 

 

 
4 

มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำ
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 

- - 

 

 

 

 
5 

มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำย
ของหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ตำมท่ีก ำหนด 

คณะวนศำสตร์ได้มีกำรน ำส่งข้อมูล
ผ่ำนระบบเครือข่ำยทั้งหน่วยงำน
ภ ำ ย ใ น แ ล ะ ภ ำ ย น อ ก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อย่ำง
ต่อเนื่อง อำทิ ระบบฐำนข้อมูลกำร
ประกันคุณภำพ (CHE QA Online) 
(เอกสำรหมำยเลข 7.3-5-1) น ำส่ง
ข้อมูลกำรรับสมัครบุคลำกร นิสิต
ใหม่ นิสิตปัจจุบันให้แก่หน่วยงำนที่
ต้องกำรร้องขอข้อมูลมำโดยตลอด 

7.3-5-1 
https://cheqa3.
ku.ac.th/Default
.aspx 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 3 ข้อ 3.00 บรรลุเป้ำหมำย 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 1 ข้อ 1.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 1 เนื่องจำกไม่พบมีแผนระบบสำรสนเทศอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 2 เนื่องจำกไม่พบมีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะอย่ำง
ชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 3 เนื่องจำกไม่พบมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ ท ำให้เกณฑ์ข้อ 4 ไม่
สำมำรถน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศได้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย   5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
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 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดย
มีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ
ร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน 

ค ณ ะ ว น ศ ำ ส ต ร์ มี ก ำ ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(เอกสำรหมำยเลข 7.4-1-1) เพ่ือให้
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะ
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับนโยบำยและวิธีกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย โดยมี
คณบดี เป็นประธำนกรรมกำร รอง
คณบดีฝ่ำยต่ำงๆ หัวหน้ำภำควิชำ
ทุกภำควิชำ เป็นกรรมกำร และ
หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรเป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร ซึ่ งมี

7.4-1-1 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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หน้ำที่ดังนี้ 
-ด ำ เนิ นกำรบริ หำร

ควำมเสี่ยงภำยในคณะวนศำสตร์ให้
สอดคล้องกับนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ ยงของ
มหำวิทยำลัย 

-ด ำเนินกำรวิเครำะห์
ร ะบุ ปั จ จั ย เ สี่ ย ง แล ะจั ดล ำ ดั บ
ควำมส ำคัญของปัจจัยเสี่ยง 

-เ ส น อ ม ำ ต ร ก ำ ร
จั ด ก ำ รค ว ำ ม เ สี่ ย ง แ ล ะจั ด ท ำ
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะ
วนศำสตร์ 

-ติดตำม ประเมินผล 
และจัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง รำยงำนผลกำรประเมิน 
กำรควบคุมภำยใน ตำมข้อ6 ของ
ระเบียบฯคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน รวมทั้งก ำหนดแนวทำง/
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผน
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในของคณะวนศำสตร์ต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
มหำวิทยำลัย 

 

 

 

 
2 

มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง
อย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบทของ
คณะ ตัวอย่ำงเช่น 

- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร 
(กำรเงิน งบประมำณ ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร
สถำนที่) 

- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของคณะ 

- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ควำมเสี่ยงด้ำนกำร

ในปีกำรศึกษำ 2556 ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะวนศำสตร์ได้น ำแนวทำงและ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยในมำเป็นประเด็นหลัก
ใ น ก ำ ร พิ จ ำ รณ ำร่ ว มกั น  โ ด ย
ประธำนกรรมกำรฯ ได้มอบหมำย
ให้ เลขำนุกำรฯ จัดส่ งประกำศ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
มหำวิทยำลัยพร้อมด้วยหัวข้อกำร
บริ ห ำ รคว ำม เสี่ ย งทั้ ง  9  ด้ ำ น 
(Shopping Risk) ได้แก่ ด้ำนกำร
เรียนกำรสอน ด้ำนกำรบริหำ ร

7.4-2-1 กำร
วิเครำะห์แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง 
 
7.4-2-2 รำยงำนผล
กำรประเมิน
องค์ประกอบของกำร
ควบคุมภำยใน 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.4-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.4-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.4-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf
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ปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของ
กระบวนกำรบริหำรหลักสูตร กำร
บริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบ
ประกันคุณภำพ 

- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและ
ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล 
โดยเฉพำะจรรยำบรรณของ
อำจำรย์และบุคลำกร 

- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์
ภำยนอก 
อ่ืนๆ ตำมบริบทของคณะ 

งำนวิจัย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรทำงสังคม ด้ำนกำร
บริหำรกำรพัสดุ ด้ำนกำรเงินกำร
บั ญ ชี  ด้ ำ น ก ำ ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และกำรควบคุม
ภำยใน ให้แก่คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงทุกท่ำน โดยมอบหมำย
ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนที่เกี่ยวข้อง
น ำไปพิจำรณำและวิ เครำะห์หำ
โอกำสและผลกระทบของควำม
เสี่ยงที่อำจเกิดข้ึน ดังนี้ 

-คณบดี  รองคณบดี
ฝ่ำยวำงแผนฯ หัวหน้ำส ำนักงำน 
วิเครำะห์หัวข้อควำมเสี่ยงด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร งำนบุคคล พัสดุ 
กำรเงินและบัญชี  กำรควบคุม
ภำยใน 

-ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ ำ ย
กำรศึกษำ/ฝ่ำยกิจกำรนิสิต และ
หั ว ห น้ ำ ภ ำ ค วิ ช ำ ทุ ก ภ ำ ค วิ ช ำ 
วิเครำะห์หัวข้อควำมเสี่ยงด้ำนกำร
เรียนกำรสอน 

-รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
วิชำกำร และหัวหน้ำภำควิชำทุก
ภำควิชำ วิเครำะห์หัวข้อควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรบริหำรงำนวิจัย ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรทำงสังคม 

-ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ ำ ย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิเครำะห์
หัวข้อควำมเสี่ยงด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ 

-ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ ำ ย
กิจกำรพิเศษ วิเครำะห์หัวข้อควำม
เ สี่ ย ง ด้ ำ น ก ำ ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง
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ศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ ประธำนฯ ได้แจ้งให้

คณะกรรมกำรทุกท่ำนพิจำรณำ
ควำมเสี่ยงในหัวข้ออ่ืนๆ ที่ไม่ได้รับ
มอบหมำยด้วย รวมทั้งพิจำรณำ
ควำมเสี่ยงที่นอกเหนือจำกหัวข้อ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้ง 9 ด้ำน ที่
เกี่ยวข้องกับคณะวนศำสตร์ เพ่ือให้
น ำมำพิจำรณำบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงในกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ
วำงแผนบริหำรควำมเสี่ ยงในปี 
2556 

 เมื่อกรรมกำรได้ประเมิน
หำโอกำสและผลกระทบของควำม
เสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และจัดล ำดับ
ควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
แล้ ว  ให้น ำผลที่ ได้กำรจำกกำร
วิเครำะห์หัวข้อควำมเสี่ยงนั้นมำ
น ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ห ำ ร ค ว ำ ม เ สี่ ย ง ค ณ ะ  เ พ่ื อ
วิเครำะห์หำควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะ
เกิ ดและส่ งผลกระทบต่ อคณะ
ร่วมกัน โดยก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
ประเมินควำมเสี่ยงที่มีระดับควำม
เสี่ยงสูงมำก จำกทั้ง 9 ด้ำน และได้
มีมติเห็นชอบให้วิเครำะห์และระบุ
ควำมเสี่ยง และวิเครำะห์ปัจจัยที่
ก่ อ ให้ เ กิดควำมเสี่ ย งของคณะ
ประจ ำปี 2556  

 

 

 

 
3 

มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำม
เสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 

มติคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงได้ระบุควำมเสี่ยงและปัจจัย
ควำมเสี่ยงจำกหัวข้อกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินกำรบัญชี 
ด้ำนกำรพัสดุ ด้ำนภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติและควำมเสี่ยงด้ำนควำม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้
น ำหัวข้อควำมเสี่ยงทั้ง 3 ด้ำนมำ

7.4-3-1 แผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ปี 
2556 

7.4-3-2 กำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.4-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/7.4-2-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf
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ประเมินหำโอกำสและผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำม
เ สี่ ย ง  โ ด ย มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร
วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง
จำกปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงที่
มีระดับควำมเสี่ยงสูงมำก สรุปผล
กำรประเมินจำกควำมเสี่ยงทั้ง 3 
ด้ำน ได้ควำมเสี่ยง 8 หัวข้อ 
(เอกสำรหมำยเลข 7.4-3-1) ดังนี้ 
1. กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 
2. โครงกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพ
และระบบสำธำรณูปโภค 
3. กำรส่งเสริมทักษะภำษำอังกฤษ
ของบุคลำกรและนิสิต 
4. ศึกษำปัญหำและแนวทำงเพ่ิม
อัตรำคงอยู่ของนิสิตชั้นปีที่ 1 
5. โครงกำรคัดแยกขยะ 
6. โครงกำรจัดสถำนที่จัดเก็บ
เอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ 
7. แผนรับมืออุบัติภัยเพื่อให้เกิด
ควำมปลอดภัยหรือเกิดกำรสูญเสีย
น้อยที่สุดในชีวิตและทรัพย์สินของ
คณะวนศำสตร์ทั้งในส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำคอันมีเหตุจำกอุบัติภัย 
8. แผนกำรจัดกำรด้ำนกำรสื่อสำร 
ระบบโทรศัพท์และเครือข่ำย
อินเตอร์เนตเพ่ือให้ระบบสื่อสำรทั้ง
โทรศัพท์และเครือข่ำยอินเตอร์เนต
ใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

 

 

 

 
4 

มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่
มีระดับควำมเสี่ยงสูง และ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงประจ ำปี พ.ศ. 2556 
จำกผลกำรประเมินที่ได้มีมติจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง แล้วจัดท ำรำยงำนผลกำร
บริหำรควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัย 

7.4-4-1 แผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ปี 
2556 
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แต่ ไ ม่ ไ ด้ ส รุ ป ร ำ ย ง ำนผล เ พ่ื อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ เนื่องจำกกรรมกำรประจ ำ
ค ณ ะ ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอยู่แล้ว 
และได้ด ำเนินกำรบริหำรควำม
เสี่ยงตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ในหัวข้อ
ที่ 1, 3-7 แล้วเสร็จตำมก ำหนด 
ส่วนหัวข้อที่ 2 ยังอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร (เอกสำรหมำยเลข 
7.4-4-1) 

 

 

 

 
5 

มีกำรติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ
พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะมีกำรติดตำมและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัย 
โดยเลขำนุกำรกรรมกำรฯ เป็น
ผู้ติดตำมสอบถำมและส่ งแบบ
ติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปี พ.ศ. 2556 ที่ส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน มก. ได้มีหนังสือ
แจ้งติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี
งบประมำณ 2556  ไปยั ง ผู้ ที่
เกี่ยวข้องและสรุปผลให้เลขำนุกำร
กรรมกำรฯ น ำมำรวบรวมเพ่ือ
จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของคณะ โดย
แล้วเสร็จและทันตำมก ำหนดเวลำ 
6 หัวข้อ คือหัวข้อที่ 1, 3-7 และ
ยังอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 1 หัวข้อ 
คือ กำรพัฒนำภำษำของนิสิตและ
บุคลำกร (เอกสำรหมำยเลข 7.4-
5-1) 

7.4-5-1 เอกสำรกำร
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ปี 
2556 

 

 

 

 
6 

 มีกำรน ำผลกำรประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผน
หรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ได้น ำ
รำยงำนผลกำรติดตำมควำมเสี่ยงปี 
พ.ศ.  2556 เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ครั้งที่ 1/57 เพ่ือติดตำมผลกำร

7.4-6-1 รำยงำนกำร
ประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
คณะวนศำสตร์ 
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ด ำเนินกำรและน ำผลมำวำงแผน
พัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรควำม
เสี่ยงในปี 2557 ต่อไป (เอกสำร
หมำยเลข 7.4-6-1 และเอกสำร
หมำยเลข 7.4-6-2) 

ประจ ำปี 2556 
 
7.4-6-2  แผนบริหำร
ควำมเสี่ยงประจ ำปี 
2557 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6  ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 5 เนื่องจำกไม่พบมีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่ำงชัดเจน 

- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 6 เนื่องจำกไม่พบกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้
ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไปอย่ำงชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

 คณะวนศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำรณ ดังนี้  
 ส ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ ตำมตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ 
มีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะ
กรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ พอใช้ รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย   7 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมำณ พ.ศ.2556 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
1 

มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

คณะวนศำสตร์มีแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ โดยบรรจุอยู่ในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรคณะวนศำสตร์ตำม
หลักธรรมำภิบำลและรักษำ
ศิลปวัฒนธรรมของชำติ แผนกล
ยุทธ์หลักที่ 2 บริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินและบัญชี (เอกสำร
หมำยเลข 8.1-1-1, 8.1-1-
2, และ 8.1-1-3) 

8.1-1-1 แผนกลยุทธ์
ด้ำนกำรเงินคณะวน
ศำสตร์ ปี 2555-
2559 
 
8.1-1-2 แผน
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำคณะวน
ศำสตร์ ปี 
พ.ศ. 2555-
2559 ด้ำนกำรเงิน 
 
8.1-1-3 แผน
ยุทธศำสตร์เพื่อกำร
พัฒนำคณะวน
ศำสตร์ปี 2556 

  

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
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มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำน
กำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และ
กำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มีกำรก ำหนดกำรหำรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรสถำนีฝึก ห้องพัก ร้ำนค้ำ 
งำนพัฒนำวิชำกำร งำนวิจัย ค่ำ
หน่วยกิต ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
และก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรร 
มีกำรวำงแผนกำรใช้เงินตำมแผน
งบประมำณเงินรำยได้ และมีกำร
ปรับเปลี่ยนแผนกำรใช้เงินแผนตำม
สถำนกำรณ์ที่จ ำเป็นเร่งด่วนต่ำงๆ 
เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำม
ภำรกิจของคณะในทุกๆ ด้ำน 
(เอกสำรหมำยเลข 8.1-2-1) 

8.1-2-1 แผนกลยุทธ์
ด้ำนกำรเงินคณะวน
ศำสตร์ ปี 2555-
2559  
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มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจ
และกำรพัฒนำคณะและบุคลำกร 

มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้อง
กับแผนกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ
ของคณะ ทั้งด้ำนกำรเรียน กำร
สอน กำรวิจัย กำรพัฒนำบุคลำกร 
กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ (เอกสำร
หมำยเลข 8.1-3-1) 

8.1-3-1 แผน
งบประมำณ
ประจ ำปี 2556 
 
8.1-3-2  แผน
งบประมำณเงิน
รำยได้ประจ ำปี 
2556 
  
8.1-3-3 รำยงำน
แสดงผลกำร
ด ำเนินงำนรำยไตร
มำส 
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มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำง
เป็นระบบ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะอย่ำงน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
อย่ำงเป็นระบบตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำรและตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด  ได้แก่ รำยงำนแสดงผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน 
(รำยรับ-รำยจ่ำย) ตัวอย่ำงเช่น 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงินประจ ำเดือนธันวำคม 2556 
และรำยงำนแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนรำยไตรมำส (เอกสำร
หมำยเลข8.1-4-1 และ 8.1-4-2) 

8.1-4-1 รำยงำน
แสดงผลกำร
ด ำเนินงำน(รำยรับ-
รำยจ่ำย) 
ประจ ำเดือน 
 
8.1-4-2 รำยงำน
แสดงผลกำร
ด ำเนินงำนรำยไตร
มำส 
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มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ใน
กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และ
วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมมัน่คงของคณะอย่ำงต่อเนื่อง 

มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินที่มีกำร
วิเครำะห์รำยกำรรับ-จ่ำย และ
แสดงฐำนะทำงกำรเงินเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวน
ศำสตร์เป็นประจ ำทุกเดือน ว่ำมีเงิน
คงเหลือของแต่ละหน่วยงำนเท่ำไร 
เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำวำงแผนกำร
บริหำรงำนของคณะ ฯ ในกำร
จัดสรรงบประมำณให้แก่หน่วยงำน
ที่มีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน กำรวิจัยของคณะ ฯ 
เช่น  กำรพิจำรณำจัดสรรเงินให้แก่
ศูนย์วิจัยป่ำไม้ เพ่ือใช้ในกำร
บริหำรงำนและด ำเนินกิจกรรมของ
ศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะกรรมกำรฯ ได้
พิจำรณำข้อมูลด้ำนกำรเงิน
ย้อนหลัง 3 ปีของศูนย์วิจัยป่ำไม้
แล้ว มีมติ เห็นชอบให้จัดสรร
งบประมำณให้กับศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
และรับด ำเนินกำรในส่วนของหนี้สิน
เดิมของศูนย์วิจัย ฯ ตำมมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
วนศำสตร์ ครั้งที่ 9/2556 วำระท่ี 
4.1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 
2556 (เอกสำรหมำยเลข 8.1-5-
1) และมีกำรติดตำมสถำนะลูกหนี้
เงินยืมของคณะ ฯ ที่มีหนี้สินค้ำง
ช ำระ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯ ได้พิจำรณำแล้วมีมติ 
ให้กำรเงินท ำหนังสือแจ้งลูกหนี้เป็น
รำยบุคคล และมีหลักเกณฑ์ให้กำร
ยืมเงินครั้งต่อไป ผู้ยืมจะต้องคืนเงิน
ในสัญญำแรกก่อนท ำเรื่องยืมเงินใน
สัญญำต่อไป ยกเว้น กรณียืมเงิน
ของกิจกรรมส่วนกลำงของคณะที่
สำมำรถยืมเงินได้มำกกว่ำ 1 สัญญำ 
โดยที่ยังไม่คืนเงินในสัญญำแรก 

8.1-5-1 รำยงำนกำร
ประชุม
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะวน
ศำสตร์ ครั้งที่ 
9/2556 หน้ำที่ 5 
วำระท่ี 4.1 ผลกำร
ด ำเนินงำนทำง
กำรเงินคณะวน
ศำสตร์ 

8.1-5-2  รำยงำน
กำรประชุม
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะวน
ศำสตร์ ครั้งที่ 
3/2557 วันที่ 20 
มีนำคม 2557 วำระ
ที่ 4.1 
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มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและ
ภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำม
กำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

มีหน่วยตรวจสอบภำยในและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน
คณะ ที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและ
ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ทำงรำชกำร
และมหำวิทยำลัยก ำหนด โดยใน
ปีงบประมำณ 2556 คณะวน
ศำสตร์ได้รับกำรตรวจสอบจำก
หน่วยตรวจสอบใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง
กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนของ
หน่วยงำนเมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 
2556 (เอกสำรหมำยเลข 8.1-6-
1) และกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้ใน
ระบบERP จำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำหน่วยงำน
เมื่อวันที่ 24-25 กันยำยน 2556 
ตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยเงินรำยได้ในระบบ ERP เมื่อ
วันที่ 30 กันยำยน 2556 หน่วย
ตรวจสอบใน (เอกสำรหมำยเลข
8.1-6-2) 

8.1-6-1 รำยงำนผล
กำรตรวจสอบกำรใช้
เงินกองทุนของผู้
ตรวจสอบภำยในของ
มหำวิทยำลัย  

8.1-6-2 รำยงำนผล
กำรตรวจสอบกำร
กำรใช้จ่ำยเงินรำยได้
ในระบบ ERP ของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยใน
ประจ ำหน่วยงำน 
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ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผล
กำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและ
กำรตัดสินใจ 

ผู้บริหำรระดับสูง (คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ) มีกำรติดตำมผลกำร
ใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
น ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไป
ใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจ เช่น 
เมื่อครำวประชุมคณะกรรมกำร ฯ 
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 18 
กันยำยน 2556 วำระท่ี 4.1 มีกำร
พิจำรณำเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน
ทำงกำรเงิน ติดตำมงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยของศูนย์วิจัยป่ำไม้ กำร

8.1-7-1รำยงำนกำร
ประชุม
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะวน
ศำสตร์ ครั้ง
ที ่7/2556 

8.1-7-2รำยงำนกำร
ประชุม
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะวน
ศำสตร์ครั้งที่ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20ERP.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20ERP.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20ERP.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20ERP.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20ERP.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20ERP.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/8.1-6-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20ERP.pdf
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กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

จัดสรรเงินจำกโครงกำรบริกำร
วิชำกำร และปัญหำกำรท ำงำน
กำรเงินในระบบ ERP (เอกสำร
หมำยเลข 8.1-7-1)  และกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกำยน 2556 วำระท่ี 4.1 ได้
น ำข้อมูลรำยรับ-รำยจ่ำยย้อนหลัง 
3 ปี ของศูนย์วิจัยป่ำไม้มำเป็น
ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้แก่
ศูนย์วิจัยป่ำไม้ และมีมติจัดสรร
งบประมำณให้กับศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
(เอกสำรหมำยเลข 8.1-7-2) 

9/2556 

 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 5 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 5 เนื่องจำกไม่พบมีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของคณะอย่ำงต่อเนื่อง 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 7 เนื่องจำกไม่พบผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำ
ข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจอย่ำงชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

 คณะวนศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ดังนี้  

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ตำม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ มีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.24 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับ ดี ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00  ผลประเมินได้
คุณภำพระดับ พอใช้ รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  9 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีกำรศึกษำ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 

 

 

 
1 

มีระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนำกำรของคณะ ตั้งแต่
ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำน
เทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบ
ที่ก ำหนด 

ในรอบปีกำรศึกษำ 2556 คณะวน
ศำสตร์จัดให้มีระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
โ ด ย ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
กระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ มี
กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำม
แผน กำรตรวจสอบ กำรประเมิน
และกำรปรับปรุงพัฒนำที่เหมำะสม
กับระดับกำรพัฒนำของคณะ โดยมี
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำร
คุณภำพกำรศึกษำ คณะวนศำสตร์ 
(เอกสำรหมำยเลข 9.1-1-1) เพ่ือ
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพของคณะในแต่ละ
ช่วงเวลำในรอบปีกำรศึกษำ ทั้งนี้
เ พ่ื อ ติ ด ต ำม  ต ร ว จสอบ  แล ะ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละ
ด้ำน ตลอดจนปัญหำที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน (เอกสำร
หมำยเลข 9.1-1-2) 

9.1-1-1 ค ำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
จัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำ คณะวน
ศำสตร์ 

9.1-1-2 แผนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ 
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 มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้
ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพ

ผู้ บ ริ ห ำ รสู งสุ ดของคณะฯ คื อ 
คณบดี เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและ

9.1-2-1 ค ำสั่ง
แต่งตั้ง
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กำรศึกษำภำยใน โดยคณะกรรมกำร
ระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุด
ของคณะ 

ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยมี
คณะกรรมกำรจัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำคณะวนศำสตร์ (เอกสำร
หลักฐำน 9.1-2-1) เป็นผู้รับผิดชอบ
ในกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพ
พร้อมทั้งก ำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพที่
เหมำะสมกับหน่วยงำนย่อย คือ 
ร ะ ดั บ ภ ำ ค วิ ช ำ  ส ำ นั ก ง ำ น
เลขำนุกำร และศูนย์วิจัยป่ำไม้ มี
กำรพัฒนำคู่มือส ำหรับด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับ
ภำควิชำ (เอกสำรหมำยเลข 9.1-2-
2) 

คณะกรรมกำร
จัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำ คณะวน
ศำสตร์ 
 
9.1-2-2 คู่มือตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพระดับ
ภำควิชำ 
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มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำม
ลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

- - 
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มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม 
ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมิน
คุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ และจัดส่งส ำนักประกัน
คุณภำพตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็น
รำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA 
Online และ 3) กำรน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

คณะวนศำสตร์มีกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพที่ครบถ้วน 
ทั้งกำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี โดย
ได้ จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร ต ร ว จป ร ะ เ มิ น
คุณภำพภำยในคณะวนศำสตร์ 
ประจ ำปี 2556 (เอกสำรหมำยเลข 
9.1-4-1) และรำยงำนผลกำรตรวจ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ ำ พภ ำ ย ใ น ข อ ง
ภำควิชำ และหน่ วยงำนต่ ำงๆ 
ภำยในคณะวนศำสตร์ ประจ ำปี 
2556 เช่น รำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพ ภำควิชำวนวัฒนวิทยำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 (เอกสำร
หมำยเลข 9.1-4-2) ตลอดจนได้รับ
ก ำ ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ ำ พ
หน่วยงำนจำกกรรมกำรภำยนอก 

9.1-4-1 ค ำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพ
ภำยในคณะวน
ศำสตร์ ที่ 46/2557 
ลงวันที่ 19 
พฤษภำคม 2557 
 
9.1-4-2 รำยงำนผล
กำรประเมินคุณภำพ 
ภำควิชำวนวัฒน
วิทยำ ประจ ำปี 
2557 
 
 
9.1-4-3 รำยงำนผล
กำรประเมินคุณภำพ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557.pdf
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ประจ ำปี 2556 (เอกสำรหมำยเลข 
9.1-4-3) 

ภำยในคณะวน
ศำสตร์ ประจ ำปี 
2556 
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มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำร
ท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

คณะน ำผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนโดย
ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์น ำผลกำรประเมินคุณภำพไป
วิ เ คร ำะห์ และด ำ เนิ นกำร เ พ่ื อ
ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้ของแผน กลยุทธ์ของ
คณะที่ได้รับกำรปรับปรุง (เอกสำร
หมำยเลข 9.1-5-1) 

9.1-5-1 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำปรับปรุง 
ปี 2556 (สปค. 02)  
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มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภำพ 

คณะมีระบบสำรสนเทศที่สำมำรถ
น ำ เ ส น อ ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อบ ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ
กำรศึกษำที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
โ ด ย ใ ช้ ก ำ ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ ำ ก
ฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัยได้ครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภำพและ
สำมำรถใช้ร่วมกันได้ทั้งในระดับ
บุคลำกร ภำควิชำ  คณะ และ
มหำวิทยำลัย (เอกสำรหมำยเลข 
9.1-6-1) 

9.1-6-1 
http://www.fores
t.ku.ac.th 
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มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของคณะ 

คณะส่งเสริมให้นิสิต คณำจำรย์ 
และบุคลำกรของคณะเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในระบบประกันคุณภำพ โดย
อยู่ในรูปของคณะกรรมกำร หรือให้
ควำมรู้กระบวนกำรประกันคุณภำพ
กับนิสิตและส่ง เสริมให้นิสิตน ำ
กระบวนกำรPDCA ไปใช้ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นิสิต (เอกสำรหมำยเลข 9.1-7-1) 

9.1-7-1 
คณะกรรมกำร
จัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำคณะวน
ศำสตร์ 
 
9.1-7-2 โครงกำร
ประชุมแผน
ยุทธศำสตร์ของ
สโมสรนิสิต 
 

 
 

 
 

 
 

มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประกัน
คุณภำพระหว่ำงคณะ และ

9.1-8-1 บันทึก
ข้อตกลงควำม

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99.docx
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99.docx
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/9.1-1-1%20%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/9.1-1-1%20%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/9.1-1-1%20%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/9.1-1-1%20%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/9.1-1-1%20%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-2-1(1)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-2-1(1)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-2-1(1)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/3.2-2-1(1)%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
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  8 ระหว่ำงมหำวิทยำลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

มหำวิทยำลัย โดยมีกำรท ำบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือเครือข่ำยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
คณะวิชำ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
เกริก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย และ
มหำวิทยำลัยศรีปทุม (เอกสำร
หมำยเลข 9.1-8-1) และมีกำร
ประชุมเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในกำรประชุมสภำคณบดี
สำขำกำรเกษตร(เอกสำรหมำยเลข 
9.1-8-2) 

ร่วมมือเครือข่ำยกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับ
คณะวิชำ ระหว่ำง 9 
มหำวิทยำลัย 
9.1-8-2 กำรประชุม
สภำคณบดีสำขำ
กำรเกษตร 

 

 

 

 

 
9 

มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่คณะ
พัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำน
อ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

คณะมีแนวปฏิบัติที่ดีในด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่คณะ
พัฒนำขึ้น และมีกำรเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอื่นน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น ในกำรท ำโครงกำรต่ำงๆ 
ผู้รับผิดชอบจะต้องกรอก
แบบฟอร์ม วน 03 เพ่ือขออนุมัติท ำ
โครงกำร หลังจำกด ำเนินกำร
เรียบร้อยแล้วจะต้องใช้แบบสรุป
โครงกำร วน 04 นอกจำกนี้จะต้อง
รำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำน
โครงกำรทุกๆ 6 เดือน ในแบบ วน 
02 (เอกสำรหมำยเลข 9.1-9-1) 

9.1-9-1 แผนกำร
ด ำเนินงำนเชิง
ยุทธศำสตร์ (วน.01) 
 
9.2-9-2 แบบสรุป
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง
ยุทธศำสตร์ (วน.02) 
 
9.2-9-3 แบบเสนอ
โครงกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ (วน.03) 
 
9.2-9-4 แบบ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
เชิงยุทธศำสตร์ (วน
04) 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9901.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9901.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9901.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9902.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9902.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9902.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9902.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9903.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9903.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9903.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9904.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9904.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9904.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9904.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00069/%E0%B8%A7%E0%B8%9904.pdf
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9.2-9-5 เวปไซต์
คณะวนศำสตร์ 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

9 ข้อ 7 ข้อ 4.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

9 ข้อ 8 ข้อ 4.00 บรรลุเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

9 ข้อ 6 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 3 เนื่องจำกไม่พบมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 6 เนื่องจำกไม่พบมีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 9 เนื่องจำกไม่พบแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่คณะพัฒนำขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
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บทที่ 3  
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 
 กำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน และประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน พิจำรณำในมุมมอง 4 ด้ำน ได้แก่ มุมมอง
ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนต่ำงๆ และมุมมองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก ำหนดของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 24 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน ำเข้ำ 
กระบวนกำร และผลผลิต ซึ่งมีกำรก ำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยในตำมตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 
1 ถึง 5 กรณีไม่ด ำเนินกำรใดๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนกำรประเมิน
เป้ำหมำย และพัฒนำกำร ไม่คิดค่ำคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้ำหมำย โดยแปลควำมหมำยของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 – 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
              คณะวนศำสตร์  มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 35 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 4, 12, 15) มีคะแนนผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภำพ
ระดับดีมำก โดยด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภำพระดับดี 
ด้ำนกระบวนกำร จ ำนวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภำพระดับดี และด้ำนผลผลิต 
จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภำพระดับดี 
              ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ได้คุณภำพระดับดี โดยด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภำพระดับดี ด้ำนกระบวนกำร จ ำนวน 19 ตัวบ่งชี้ 
มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.56 ได้คุณภำพระดับดี และด้ำนผลผลิต จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 4.53 ได้คุณภำพระดับดีมำกรำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 

 
องค์ประกอบคุณภำพ 
  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุง

เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 2 4.31 3.50 4.68 4.19 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4 5.00 4.00 4.31 4.32 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 5 - 3.50 4.50 4.00 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 6 - 4.00 4.50 4.33 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 7 - 2.50 4.55 2.91 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 8 - 3.00 - 3.00 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 9 - 3.00 - 3.00 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.48 3.56 4.53 4.02 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

    

  

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของคณะวนศำสตร์ พบว่ำ มีระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่
เกี่ยวข้องกับคณะวิชำ ทั้ง 3 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
อุดมศึกษำ และมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีผลกำร
ประเมินตนเองในภำพรวมทุกด้ำน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก หำกพิจำรณำผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.02 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดี รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.2  
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ตำรำงท่ี 3.2   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
 

มำตรฐำนอุดมศึกษำ 
  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

มำตรฐำนที่ 1     4.74 4.74 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

มำตรฐำนที่ 2 ก   3.29 4.55 3.44 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

มำตรฐำนที่ 2 ข 4.48 3.78 4.49 4.13 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

มำตรฐำนที่ 3   3.50 4.31 3.99 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกมำตรฐำน 

4.48 3.56 4.53 4.02 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

    

 คณะวนศำสตร์ พิจำรณำผลกำรประเมินระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำของมำตรฐำนแต่ละด้ำน 
สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของคณะวนศำสตร์ ดังนี้ 
 1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภำพระดับ
ดีมำก สะท้อนให้เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำนิสิตให้มี
คุณภำพ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงต่อเนื่อง และบัณฑิตมีผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ อยู่ในระดับดีมำก  
 2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ พบว่ำ ด้ำนธรรมำภิบำลของกำรบริหำ รกำร
อุดมศึกษำ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 ได้คุณภำพระดับพอใช้ ส่วนด้ำนพันธกิจของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.13 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่ำ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดในกำรวำงยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์
เชิงรุก เพ่ือน ำพำคณะเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน รวมทั้งมีควำมพร้อมในด้ำนปัจจัยและสิ่ง
สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต มีคณำจำรย์ที่มีศักยภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ มีควำมเข้มแข็งในภำรกิจด้ำนงำนวิจัย สำมำรถหำแหล่งทุนวิจัยจำกภำยนอก 
สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร กำรน ำไปใช้ประโยชน์ ชี้น ำและแก้ปัญหำแก่สังคม  
 3. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้  พบว่ำ ภำพรวมมีผล
กำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่ำ คณำจำรย์มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ในสัดส่วนที่สูง สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยได้เป็นอย่ำงด ีและเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรท่ีเข้มแข็ง 
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กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของคณะวนศำสตร์ พบว่ำ มีระบบคุณภำพตำมมุมมองกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเงิน และด้ำน
บุคลำกรและกำรเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมทุกด้ำน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 ผล
ประเมินได้คณุภำพระดับดีมำก หำกพิจำรณำผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.02 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับ ดีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.3 
 

ตำรำงท่ี 3.3   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 

มุมมองด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำน
ต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำน
ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนนิงำน
ระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนนิงำน
ระดับดีมำก 

1. ด้ำนนักศึกษำและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

  3.83 4.66 4.25 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

2. ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 5.00 3.44 4.52 3.81 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

3. ด้ำนกำรเงิน 5.00 3.00   4.00 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

4. ด้ำนบุคลำกรกำรเรียนรู้
และนวัตกรรม 

3.96 3.50 4.35 4.04 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

4.48 3.56 4.53 4.02 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี
มำก 
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คณะวนศำสตร์ พิจำรณำผลกำรประเมินระบบคุณภำพตำมมุมมองกำรบริหำรจัดกำรแต่ละด้ำน สำมำรถสะท้อน
ผลกำรด ำเนินงำนของคณะวนศำสตร์ ดังนี้ 

 1. ด้ำนนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภำพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีกิจกรรมพัฒนำนิสิตอย่ำงต่อเนื่อง มีสโมสรนิสิตที่เข้มแข็ง และนิสิต
สำมำรถน ำระบบกำรประกันคุณภำพมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรกิจกรรมนิสิตได้อย่ำงมีคุณภำพ อย่ำงไรก็
ตำม ผู้บริหำรควรจัดท ำแผนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ได้แก่ คณำจำรย์ บุคลำกร 
นิสิต ศิษย์เก่ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมขึ้น เพ่ือผลักดันให้มีกิจกรรมที่สร้ำงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม 
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและของคณะชัดเจนยิ่งขึน้ 

 2. ด้ำนกระบวนกำรภำยใน พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภำพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่ำ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดในกำรวำงยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือน ำพำคณะเป็น
ศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม ควรพัฒนำระบบและกลไกในกำรถ่ำยทอดและกำร
กระจำยควำมรับผิดชอบตำมตัวชี้วัดเป้ำหมำยผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (KPI) ตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ไปสู่ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับ รวมทั้งวำงระบบและกลไกในกำรควบคุมติดตำมและประเมินผลในแต่ละพันธ
กิจให้สมบูรณ์ เพ่ือสะท้อนวิสัยทัศน์หรือเอกลักษณ์ของคณะที่มุ่งเป็น “ศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่ง
อำเซียน” ได้อย่ำงชัดเจน อำทิ กำรน ำระบบกำรบริหำรผลงำนเชิงกลยุทธ์มำใช้ในกำรบริหำรงำน 
 3. ด้ำนกำรเงิน  พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้
เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีศักยภำพในกำรหำทุนวิจัยจำกภำยนอก และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรสูง 
อย่ำงไรก็ตำม ควรพัฒนำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน โดยมีกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนของแผน
กลยุทธ์ของคณะ มีกำรประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 4. ด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.04 ได้
คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีคณำจำรย์ที่มีศักยภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ที่
มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ  

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของคณะวนศำสตร์ พบว่ำ มีระบบคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ ทั้ง 2 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ และ
มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ  โดยมีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมทุก
มำตรฐำน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดีมำก หำกพิจำรณำผลกำรประเมินของคณะ
กรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.02 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดี รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.4 
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ตำรำงท่ี 3.4   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 

 
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 

 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำน
ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำน
ต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำน
ระดับพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำน
ระดับด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

1. มำตรฐำนดำ้นศักยภำพและ
ควำมพร้อมในกำรจดักำรศึกษำ 

          

(1) ด้ำนกำยภำพ 5.00 
  

5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

(2) ด้ำนวิชำกำร 3.96 3.33 4.45 3.73 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

(3) ด้ำนกำรเงิน 
 

3.00 
 

3.00 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

(4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

3.00 4.55 3.22 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมำตรฐำน
ที่ 1 

4.31 3.10 4.50 3.53 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

2. มำตรฐำนดำ้นกำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ 

          

 (1) ด้ำนกำรผลติบัณฑติ   4.67 4.74 4.71 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 (2) ด้ำนกำรวิจัย 5.00 4.00 4.31 4.32 กำรด ำเนินงำนระดับด ี
 (3) ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคม 

  3.50 4.50 4.00 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

 (4) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  4.00 4.50 4.33 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมำตรฐำน
ที่ 2 

5.00 4.13 4.54 4.40 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกมำตรฐำน 

4.48 3.56 4.53 4.02 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

    

 คณะวนศำสตร์ พิจำรณำผลกำรประเมินระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำทุกด้ำน สำมำรถสะท้อน
ผลกำรด ำเนินงำนของคณะวนศำสตร์ ดังนี้ 
 1. ด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.53 ได้คุณภำพระดับดี ประกอบด้วยมำตรฐำนย่อยด้ำนต่ำงๆ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำยภำพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้ำนวิชำกำร มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 ด้ำนกำรเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีคะแนนเฉลี่ย 
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3.22  สะท้อนให้เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีคณำจำรย์ที่มี
ศักยภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ  มีศักยภำพ
ในกำรหำทุนวิจัยจำกภำยนอก และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรสูง แต่ควรพัฒนำระบบและกลไกใน
กำรถ่ำยทอดและกำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมตัวชี้วัดเป้ำหมำยผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (KPI) ตำมแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำรไปสู่ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับ รวมทั้งวำงระบบและกลไกในกำรควบคุมติดตำมและ
ประเมินผลในแต่ละพันธกิจให้สมบูรณ์ เพ่ือสะท้อนวิสัยทัศน์หรือเอกลักษณ์ของคณะที่มุ่งเป็น “ศูนย์กลำง
กำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน” ได้อย่ำงชัดเจน และควรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคณะให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2. ด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมิน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.40 ได้คุณภำพระดับดี  ประกอบด้วยมำตรฐำนย่อยด้ำนต่ำงๆ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.71 ด้ำนกำรวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 และด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 สะท้อนให้เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีสโมสร
นิสิตที่มีควำมเข้มแข็ง ท ำให้มีโครงกำรกิจกรรมพัฒนำคุณภำพนิสิตอย่ำงต่อเนื่อง คณะมีทิศทำงที่ชัดเจนในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย ท ำให้มีควำมโดดเด่นในระดับชำติและนำนำชำติด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม โดย
มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำยนอกที่เป็นองค์กรระดับชั้นน ำทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ  และแหล่งเรียนรู้ใน
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรที่เข้มแข็ง ที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัย สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ ชี้น ำและแก้ปัญหำแก่สังคม รวมทั้งสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัย 

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ 
  กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของคณะวนศำสตร์ สำมำรถวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

- มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
                                                       - 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

- มีกำรให้บริกำรด้นต่ำง ๆ แก่นิสิต เช่น ห้องสมุด   สื่อกำรเรียนกำรสอน จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้ 

สำย และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อ่ืน ๆ 
 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

- สัดส่วนคุณวุฒิอำจำรย์และอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งวิชำกำรต่ออำจำรย์ประจ ำน้อยกว่ำเกณฑ์ 

  ข้อเสนอแนะ 
-      กระตุ้น สนับสนุน ให้อำจำรย์ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ิมข้ึนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  จุดแข็ง 

-  มีระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำรแก่นิสิต กำรส่งเสริมกิจกรรม กำรให้
ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรีครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
-      ควรมีกำรประเมินผลระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้

ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
  จุดแข็ง 

-      คณะฯ มีระบบ กลไก มีกำรด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบครบถ้วน มีงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย  
มีสัดส่วนงบประมำณวิจัยต่ออำจำรย์สูงกว่ำเกณฑ์ 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 
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- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. คณะวนศำสตร์มีโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของสังคม ชุมชน 
2. คณะวนศำสตร์มีระบบและกลไกในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
3. คณะวนศำสตร์มีกระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- 

 
องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1.     ควรมีระบบสำรสนเทศให้ครบทุกภำรกิจเพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลจำกระบบ
สำรสนเทศได้ 

2.     ควรมีกำรด ำเนินกำรด้ำนองค์ควำมรู้ทำงวนศำสตร์ 
 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
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องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

                                                  - 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1.  ควรจัดเตรียมข้อมูลและสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล
และคณะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2.   ควรพัฒนำระบบประกันคุณภำพให้เป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำรคณะให้บรรลุสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 
  ข้อเสนอแนะ 

1.   จัดท ำให้ระบบประกันคุณภำพ เป็นเครื่องมือของกำรบริหำรจัดกำรคณะให้บรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ 
2.  จัดประชุม ประชำพิจำรณ์ เพื่อก ำหนดมำตรฐำนตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภำพท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ 

คณะ สอดคล้องกับมำตรฐำนของมหำวิทยำลัย มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และมำตรฐำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
สอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

3. พัฒนำ ระบบจัดเตรียมข้อมูลและสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรประกันคุณภำพ และใช้ร่วมกันทั้งระดับ
บุคคลและคณะให้สมบูรณ์เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 

4.ควรด ำเนินกำรประเมินผลตำมตัวบ่งชี้และน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผลมำกข้ึน 
 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
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3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 
 คณะวนศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน หน่วยงำนระดับภำควิชำ และหน่วยงำนย่อยต่ำงๆ มีผลกำร
ประเมินคุณภำพ ดังนี้ 
 

หน่วยงำน คะแนนผลกำรประเมิน  (เต็ม 5) 
องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 องค์ 7 องค์ 

8 
องค์ 9 รวม ระดับ

คุณภำพ 
ส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะ 

- 4.67 4.71 5.00 - - - - - 4.57 ดีมำก 

ศูนย์วิจัยป่ำไม ้ 4.00 2.75 - - - 3.00 - - - 3.05 พอใช้ 
ภำควิชำกำร
จัดกำรป่ำไม ้

3.00 3.67 5.00 4.67 2.00 - - - - 3.69 ดี 

ภำควิชำ
ชีววิทยำป่ำไม ้

5.00 4.20 3.00 4.67 4.00 - - - - 4.24 ดี 

ภำควิชำวน
ผลิตภณัฑ ์

4.00 3.26 2.00 4.00 2.00 - - - - 3.20 พอใช้ 

ภำควิชำวนวัฒน
วิทยำ 

4.35 4.43 4.00 4.66 4.00 - - - - 4.35 ดี 

ภำควิชำ
วิศวกรรมป่ำไม ้

4.00 2.83 5.00 4.00 0.50 - - - - 3.08 พอใช้ 

ภำควิชำอนุรักษ
วิทยำ 

5.00 4.36 5.00 4.33 3.00 - - - - 4.24 ดี 
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บทที่ 4  
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
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รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

คณะวนศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ปีกำรศึกษำ 2556 
ระหว่ำงวันที่ 28 - 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
    

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/18/995160/15116259&imgrefurl=http://www.unigang.com/Article/1649&h=344&w=344&sz=47&tbnid=mzqD_JJ3llEd4M:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&usg=__5eV0fXzKZr3LhrGzTuODIu18CPk=&docid=RjVii5xmHWqksM&hl=th&sa=X&ei=z2EWUOirIofTrQeH24DQCg&ved=0CGAQ9QEwAg&dur=156
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ค ำน ำ 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ให้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน คณะวนศำสตร์ ตำมผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2556 (1 มิถุนำยน 
2556 – 31 พฤษภำคม 2557) ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง    

คณะกรรมกำรประเมินฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่ง ว่ำผลกำรประเมินคุณภำพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อคณะวนศำสตร์ 
และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 
 

ประธำนกรรมกำร ........................................................................ (รศ.ดร.วิจำรณ์  วิชชุกิจ) 
คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รองประธำนกรรมกำร ........................................................................ (รศ.ดร.จินดำ  ขลิบทอง) 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

กรรมกำร ........................................................................ (อ.ดร.สมจิตต์  ปำละกำศ) 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

กรรมกำร ........................................................................ (ผศ.ดร.สิทธิกร  สุมำลี) 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร ........................................................................ (นำงมุกดำ  เกตุแก้ว) 
ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

กรรมกำร ........................................................................ (นำงสำวขนิษฐำ  พงษ์สุชำติ) 
ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2557
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน คณะวนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2556 ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ

ภำยในของคณะวนศำสตร์ ระหว่ำงวันที่ 28 - 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมกำรประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภำพ จำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมรอบปีกำรศึกษำ 2556 (1 มิถุนำยน 2556 - 31 พฤษภำคม 
2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจำกกำรสัมภำษณ์ อำจำรย์ บุคลำกร ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิต จ ำนวน 
23 คน 

คณะวนศำสตร์  มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมี
กำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 35 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 4, 12, 15) มีคะแนนผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภำพ
ระดับดีมำก โดยด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภำพระดับดี ด้ำน
กระบวนกำร จ ำนวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภำพระดับดี และด้ำนผลผลิต 
จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภำพระดับดี  
           ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ได้คุณภำพระดับดี โดยด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภำพระดับดี ด้ำนกระบวนกำร จ ำนวน 19 ตัวบ่งชี้ 
มีผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.56 ได้คุณภำพระดับดี และด้ำนผลผลิต จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 4.53 ได้คุณภำพระดับดีมำก รำยละเอียดสรุปได้ดังตำรำงท่ี 1 

ตำรำงท่ี 1   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ รวม 35 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบคุณภำพ 
  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุง

เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 2 4.31 3.50 4.68 4.19 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4 5.00 4.00 4.31 4.32 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 5 - 3.50 4.50 4.00 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 6 - 4.00 4.50 4.33 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 7 - 2.50 4.55 2.91 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 8 - 3.00 - 3.00 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 9 - 3.00 - 3.00 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทกุองค์ประกอบ 

4.48 3.56 4.53 4.02 กำรด ำเนินงำนระดับด ี
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องค์ประกอบคุณภำพ 
  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุง

เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

    

 

 ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยในครั้งนี้  คณะกรรมกำรฯ ได้มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และ

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนมีกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนให้มี

ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดในกำรวำงยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือน ำพำคณะเป็นศูนย์กลำง

กำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน 
2. มีคณำจำรย์ที่มีศักยภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำติ  
3. มีศักยภำพในกำรหำทุนวิจัยจำกภำยนอก และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรสูง 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ระบบและกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละพันธกิจ ยังไม่สมบูรณ์ 
2. ยังไม่สำมำรถน ำระบบกำรประกันคุณภำพ มำใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของคณะ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวำงระบบและกลไกในกำรควบคุมติดตำมและประเมินผลในแต่ละพันธกิจให้สมบูรณ์ เพ่ือ

สะท้อนวิสัยทัศน์หรือเอกลักษณ์ของคณะที่มุ่งเป็น “ศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน”  
ได้อย่ำงชัดเจน 

2. ควรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคณะให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม  
 

ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 
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- มหำวิทยำลัยควรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และสนับสนุนกำร
ประกันคุณภำพของทุกหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
- ไม่มี 

ประสิทธิผลตำมพันธกิจทั้ง  4  ด้ำน 
คณะวนศำสตร์ มีศักยภำพในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน โดยผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดใน

กำรวำงยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือน ำพำคณะเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน มีคณำจำรย์ที่มีศักยภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนป่ำ
ไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ สำมำรถหำแหล่งทุนวิจัยจำกภำยนอก เป็นแหล่งเรียนรู้
ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรที่เข้มแข็ง สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร กำรน ำไปใช้ประโยชน์ ชี้น ำ
และแก้ปัญหำแก่สังคม รวมทั้งสำมำรถไปใช้ในกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยได้เป็นอย่ำงดี 

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรบัปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2555 
 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินฯ ในรอบปีกำรศึกษำ 2555  พบว่ำ คณะ

วนศำสตร์ มีกำรพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมที่ก ำหนด โดยมีโครงกำรทั้งหมด

ตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ จ ำนวน 18 กิจกรรม มีกำรด ำเนินงำนครบทั้ง 18 กิจกรรม 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ ควรสะท้อนให้เห็นผลกำร

ด ำเนินงำนให้เห็นอย่ำงชัดเจน   
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ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของคณะวนศำสตร์ 
คณะวนศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับกำรตรวจสอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
มำแล้ว 13 ครั้ง ซึ่งผลกำรประเมินในรอบปีกำรศึกษำ 2555 (1 มิถุนำยน 2555 – 31 พฤษภำคม 2556) ระหว่ำง
วันที่ 10 – 11 กรกฎำคม 2556 พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัว
บ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) โดยผลกำรประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภำพระดับดี เมื่อพิจำรณำเฉพำะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 
ได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภำพระดับดีมำก และตัว
บ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มี
ทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) 
โดยผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภำพระดับดี เมื่อพิจำรณำเฉพำะตัวบ่งชี้ 
สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภำพระดับ
ด ี 
 

แนวทำงวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและประเมินคุณภำพ ที่สอดคล้องกับระบบกำรประกัน
คุณภำพของมหำวิทยำลัย  

2. พิจำรณำควำมเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภำพของหน่วยงำน และกำร
ตอบสนองพันธกิจและเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย โดยวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
กำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรค้นหำนวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงำน 

3. ติดตำมประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในที่ผ่ำนมำ 

4. เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 

  กรอบกำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
1. ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำนของคณะ ได้แก่ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 

กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ผ่ำนมำ 
3. กำรค้นหำนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำน หรือผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนตำมระบบ

ประกันคุณภำพ 

  ก ำหนดกำรประเมินฯ 
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 



รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 185 

เวลำ 08.30 - 09.00 น.    คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประชุมพร้อมกัน  
      ณ ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศำสตร์ 60 ปี ชั้น 3 คณะวนศำสตร์ 
เวลำ 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในพบผู้บริหำร คณะวนศำสตร์   

ณ ห้องประชุม  FORTROP 
- ประธำนคณะกรรมกำรฯ กล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำร ชี้แจงวัตถุประสงค์  

และแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
เวลำ 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหำรคณะวนศำสตร์ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2556 

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงำนน ำเสนอเฉพำะประเด็นหลักท่ีส ำคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐำนหรือสถำนภำพของหน่วยงำนในเบื้องต้น 
2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภำพภำยในของหน่วยงำน ทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
กระบวนกำร และผลผลิต รวมทั้งผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนอุดมศึกษำ 
มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 

3. ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
4. แนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงของหน่วยงำนในอนำคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกัน

คุณภำพ  
เวลำ 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมกำรซักถำมเพ่ิมเติม 
เวลำ 11.00 - 12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ตรวจเอกสำรหลักฐำน ณ ห้องประชุม FORTROP 
เวลำ 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลำ 13.00 - 14.30 น.  คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  กลุ่ม A : สัมภำษณ์ ณ ห้องประชุม FORTROP 

 เวลำ 13.00 - 13.45 น.   
กลุ่มท่ี 1 อำจำรย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหำรของแต่ละภำควิชำ  จ ำนวน 6 คน 

 เวลำ 13.45 - 14.30 น.   
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบุคลำกรข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง จ ำนวน 6 คน 

  กลุ่ม B : สัมภำษณ์ ณ ห้องประชุม 310 
 เวลำ 13.00 – 13.45 น.  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี จ ำนวน 9 คน 
 เวลำ 13.45 – 14.30 น.  

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มศิษย์เก่ำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ ำนวน 2 คน 
เวลำ 14.30 – 16.30 น. ตรวจเอกสำรหลักฐำน ณ ห้องประชุม FORTROP 

วันอังคำรที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 
เวลำ 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมกำรประเมินฯ เตรียมควำมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม FORTROP 
เวลำ 09.00 – 10.00 น.  คณะกรรมกำรประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงำนภำยในคณะวนศำสตร์  

   ณ ตึกวนศำสตร์ 72 ปี  
เวลำ 10.00 – 12.00 น.    คณะกรรมกำรประเมินฯ ตรวจเอกสำรหลักฐำน 
เวลำ 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลำ 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมกำรประเมินฯ ตรวจเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติม และสรุปผลกำรประเมิน  
คุณภำพภำยใน  

เวลำ 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในให้ผู้บริหำรและ
บุคลำกรของคณะวนศำสตร์รับทรำบ ณ ห้องประชุม FORTROP 

  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน คณะวนศำสตร์ มีกำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลัง
กำรตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 

1. กำรเตรียมและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยมของคณะกรรมกำรประเมินฯ 
 คณะกรรมกำรกำรประเมินฯ มีกำรประชุมหำรือเพ่ือวำงแผนกำรประเมินในเบื้องต้น เพื่อพิจำรณำ

วิธีกำรประเมิน กำรศึกษำเอกสำร และกำรเขียนรำยงำน พร้อมทั้งศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในกำรประเมิน 

2. กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยมของคณะกรรมกำรประเมินฯ 
   คณะกรรมกำรประเมินฯ พบผู้บริหำรและทีมงำนในวันแรกของกำรประเมิน ประธำนชี้แจง
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน ก ำหนดเวลำกำรประเมิน และแนะน ำคณะกรรมกำรประเมินฯ คณบดีแนะน ำ
ผู้บริหำรของคณะ และบรรยำยสรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะให้คณะกรรมกำรประเมินฯ รับทรำบ 
  สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน และนิสิต 
รวมทั้งศึกษำเอกสำรหลักฐำน จำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง หลักฐำนเชิงประจักษ์ และเยี่ยมชมสถำนที่ต่ำงๆ 

3. กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลกำรประเมินและน ำเสนอด้วยวำจำ ให้ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรของคณะรับทรำบ
และร่วมอภิปรำยผลกำรประเมิน สรุปรำยงำนประเมิน จัดท ำรูปเล่มส่งให้กับคณบดี และส ำนักงำนประกัน
คุณภำพของมหำวิทยำลัย 

  เกณฑ์กำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมินภำพรวมของทุกองค์ประกอบ และรำยตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นกำร

ประเมินตำมเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนกำรบรรลุเป้ำหมำย และพัฒนำกำร ไม่มีคะแนน ส ำหรับกำรแปลควำมหมำย
ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 คณะวนศำสตร์ มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 9 องค์ประกอบ และมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรประเมิน จ ำนวน 35 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ. 4, 12, 15) โดยหน่วยงำนประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.02 ได้คุณภำพระดับดี รำยละเอียดสรุปได้ดังตำรำง ป.1 
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ตำรำง ป.1  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรำยองค์ประกอบคุณภำพ  

ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 
= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมิน
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1 8 ข้อ - - 8 / 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 7 ข้อ - - 6 x 4 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 8 เน่ืองจำกมีหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มีจ ำนวน
นิสิตที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตร 351 คน ต่อจ ำนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 1,567 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 ซ่ึงต่ ำกวำ่เกณฑท์ีก่ ำหนด
ร้อยละ 30  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละ 70   (ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มคีุณวุฒิปรญิญำ

เอก=78.750 เมื่อเทียบค่ำร้อยละของอำจำรย์
ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
ดงันั้นคะแนนที่ไดเ้ท่ำกับ 5.000) 

(ค่ำกำรเพิ่มขี้นของร้อยละอำจำรยป์ระจ ำที่มี
คุณวุฒิปรญิญำเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ = 
-0.740 เมื่อเทียบค่ำกำรเพิ่มขี้นของร้อยละของ

อำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่ำนมำที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้น

คะแนนท่ีไดเ้ท่ำกับ -0.308 คะแนนจึงถูกปรับ
ค่ำ=0) 

 เพรำะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกคำ่คะแนน = 5.000 

/ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 30   (ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร=17.500 เมื่อเทียบคำ่ร้อยละของ
อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่

ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ำกับ 2.917) 

(ค่ำกำรเพิ่มของร้อยละอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำน

มำ=-1.730 เมื่อเทียบค่ำกำรเพิม่ขึ้นของร้อยละ
อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เปรียบเทยีบกับปีที่ผ่ำนมำที่ก ำหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนน
ที่ได้เท่ำกับ -1.442 คะแนนจึงถูกปรับค่ำ=0) 

 เพรำะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกคำ่คะแนน = 2.917 

x 2.92 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 6 ข้อ - - 5 x 4 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 4 เน่ืองจำกไมพ่บระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะทีไ่ด้จำกกำรพัฒนำมำใช้ใน
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 
= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมิน
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวดัผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 7 เน่ืองจำกไมพ่บกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนอย่ำงชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 7 ข้อ - - 7 / 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 7 ข้อ - - 3 x 2 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 4 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวชิำชพีจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเขำ้มำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรเรียนกำรสอนทกุหลักสูตร 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรจัดกำรเรียนรู้ทีพ่ัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 6 เน่ืองจำกมีรำยวิชำที่มผีลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ ต่ ำกวำ่ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 จ ำนวน 1 รำยวิชำ 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 7 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธก์ำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทุก
รำยวิชำตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 6 ข้อ - - 5 x 4 
หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 2 เน่ืองจำกไมพ่บกำรน ำผลกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตฯ มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชพีและคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑติอย่ำงชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 5 ข้อ - - 5 / 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๑ 

ร้อยละ 90 187 196 (จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทีไ่ด้
งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ=187/จ ำนวน
บัณฑิตทีต่อบแบบส ำรวจ =196) เท่ำกับร้อยละ  
95.41 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 

ดังนัน้ คะแนนจึงเท่ำกับ 4.770 

/ 4.77 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๒ 

คะแนนเฉลีย่ 
3.51 

- - ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ี
มีต่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตร ีโท เอก 
ตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) = 4.190 

/ 4.19 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๓ 

ร้อยละ 25 40.75 85 (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโท
เท่ำกับ 40.75/จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปริญญำโททั้งหมดเท่ำกับ 85) = รอ้ยละ 
47.941 เมื่อเทียบค่ำร้อยละ 25 เท่ำกับ 5 

คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ำกับ 5.000 

/ 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๑๔ 

3.51 427 80 (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของอำจำรย์ประจ ำเท่ำกับ 
427.000/จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดเท่ำกับ 
80.000 ) เท่ำกับ 5.338 เมื่อเทียบดัชนีคุณภำพ
อำจำรย์เป็น 6 เท่ำกับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน

จึงเท่ำกับ 4.448 

/ 4.45 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 7 ข้อ - - 7 / 5 
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 
= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมิน
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 6 ข้อ - - 6 / 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 
3.3.3 

5 ข้อ - - 4 x 4 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 7 ข้อ - - 4 x 3 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 3 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่อำจำรย์ประจ ำและนักวจัิยประจ ำ 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 6 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 กำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพือ่เป็นทุนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ และข้อ 5 กำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ อย่ำงครบถ้วนทุกประเดน็ 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 7 เน่ืองจำกไมพ่บกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจดำ้นกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะอย่ำง
ชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 6 ข้อ - - 6 / 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 180,000.00 
บำท 

108,825,311 75 (จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรือสร้ำงสรรค์
จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน = 

108,825,311.00/จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและ
นักวิจัยประจ ำ=75.00)=1,451,004.15 บำท

เมื่อเทียบค่ำคะแนนเตม็ 5 = 180,000.00 บำท 
ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ำกับ 5.000) 

/ 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๕ 

ร้อยละ 20 41 85 (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ทำ่กับ41.000/

จ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยประจ ำทั้งหมด
เท่ำกับ 85.000) = ร้อยละ48.235 เมื่อเทียบค่ำ
ร้อยละ 20 เท่ำกับ 5 คะแนน  ดังนั้นคะแนน

เท่ำกับ 5.000 

/ 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๖ 

ร้อยละ 20 10 85 (ผลรวมของจ ำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ = 10.000/จ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ คณะวนศำสตร์ = 

85.000)= ร้อยละ 11.765 เมื่อเทียบค่ำร้อยละ 
20 เท่ำกับ 5 คะแนน  จึงมีค่ำเท่ำกับ 2.941 

x 2.94 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๗ 

ร้อยละ 10 15 85 (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรที่ไดร้ับ
รองคุณภำพ = 15.000/จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัยประจ ำทั้งหมด = 85.000)= ร้อยละ 

17.647  เมื่อเทียบค่ำร้อยละ 10 เท่ำกับ  5 
คะแนน จึงมีค่ำเท่ำกับ 5.000 

/ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5 ข้อ - - 2 x 2 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 1 เน่ืองจำกไมพ่บมีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 
= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมิน
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 4 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวชิำกำรแกส่ังคมกับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแกส่ังคมกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 ข้อ - - 5 / 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๘ 

ร้อยละ 30 40 54 (ผลรวมของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรยีน

กำรสอนและกำรวิจยั = 40.000/จ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรทั้งหมด = 
54.000)=มีค่ำเท่ำกับ ร้อยละ 74.074 เมื่อเทียบ
ค่ำร้อยละ 30 เท่ำกับ 5 คะแนน  จึงมีค่ำเท่ำกับ 

5.000 

/ 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๙ 

5 ข้อ - - 4 x 4 

หมำยเหต ุ: 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 2 เน่ืองจำกกำรจัดท ำแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก้สังคมยังไม่ชัดเจน  
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 5 ข้อ - - 4 x 4 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 1 เน่ืองจำกไมพ่บระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 6 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 

ที่ ๑๐ 
4 ข้อ - - 4 / 4 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกยังไมม่ีผลงำนได้รับกำรยกย่องระดับชำตแิละ/หรือนำนำชำต ิ

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๑๑ 

5 ข้อ - - 5 / 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 7 ข้อ - - 6 x 4 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บหลักฐำนที่ผู้บริหำรถำ่ยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพือ่ให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตำมศักยภำพอย่ำงชัดเจน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 5 ข้อ - - 2 x 2 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 3 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกควำมรู้ทกัษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพื่อค้นหำแนวปฏิบัตทิี่ดี
ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 4 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ทีก่ ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรน ำควำมรูท้ี่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำยลักษณ์
อักษร และจำกควำมรู้ทกัษะของผูม้ีประสบกำรณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 
= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนประเมิน
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 ข้อ - - 1 X 1 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 1 เน่ืองจำกไมพ่บมีแผนระบบสำรสนเทศอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 2 เน่ืองจำกไมพ่บมีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะอย่ำงชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 3 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสำรสนเทศ ท ำให้เกณฑข์้อ 4 ไม่สำมำรถน ำผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศได ้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 5 ข้อ - - 4 x 3 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ
พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง อยำ่งชัดเจน 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 6 เน่ืองจำกไมพ่บกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไปอย่ำงชัดเจน 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 

ที่ ๑๓ 
คะแนนเฉลีย่ 

3.75 
- - 4.55 / 4.55 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 7 ข้อ - - 5 x 3 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 5 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรน ำขอ้มูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมม่ันคง
ของคณะอย่ำงต่อเน่ือง 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 7 เน่ืองจำกไมพ่บผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำขอ้มูลจำกรำยงำนทำงกำรเงนิ
ไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจอย่ำงชัดเจน 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 9 ข้อ - - 6 x 3 

หมำยเหตุ : 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 3 เน่ืองจำกไมพ่บมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของมหำวิทยำลัย 
- ไม่ผ่ำนเกณฑข์้อ 6 เน่ืองจำกไมพ่บมีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
- ไม่ผำ่นเกณฑข์้อ 9 เน่ืองจำกไมพ่บแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่คณะพัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำน
อื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 

ที่ ๑๕ 
คะแนนเฉลีย่ 

3.51 
- - (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภำพ

กำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด=3.779/จ ำนวนปี 
=1ปี)=3.779 

/ 3.78 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

        4.02 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดมีำก 
 จุดแข็ง 

- มีหลักคิดในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่ดี และมีกำรประมวลข้อมูลประกอบกำรวำงแผนที่รอบด้ำน 



รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 192 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- ควรน ำข้อมูลผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้ประกอบกำรพัฒนำและก ำหนดเป้ำหมำยของแผน

ยุทธศำสตร์ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยวำงระบบและกลไกกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์เฉพำะด้ำนให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของคณะ เช่น แผนกลยุทธ์กำรวิจัย แผนกลยุทธ์บริกำรวิชำกำร แผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน แผนพัฒนำบุคลำกร 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
- ไม่มี 

  ข้อเสนอแนะ 
- ควรก ำหนดให้มีผู้แทนในแต่ละหน่วยงำนย่อย เพื่อถ่ำยทอดแผนระดับคณะสู่หน่วยงำนทุกหน่วยงำน 

และด ำเนินงำนตำมแผนงำนและตัวชี้วัดเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- ไม่มี 
ข้อสังเกต 
- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 8 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภำพระดับดี 
ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภำพระดับดี  
 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหำรมีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำคณำจำรย์และกำรเรียนกำรสอน 
2. คณำจำรย์มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอกจ ำนวนมำก 
3. คณะมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- ผู้บริหำรควรจัดท ำแผนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ได้แก่ คณำจำรย์ 

บุคลำกร นิสิต ศิษย์เก่ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไปยังมีน้อย 
2. มีรำยวิชำที่ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ ควรทบทวนกระบวนกำรเรียนกำร

สอนหรือท ำควำมเข้ำใจกับนิสิตในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. กำรใช้ประโยชน์จำกกำรรำยงำนผลตำมกรอบมำตรฐำน TQF ยังมีน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. จัดท ำแผนพัฒนำคณำจำรย์รำยบุคคลให้ชัดเจนทั้งกำรเพ่ิมคุณวุฒิ กำรท ำผลงำนวิชำกำร และกำร

วิจัย 
2. ควรวำงแผน/ทบทวน/ประเมินหลักสูตรและรำยวิชำต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ 
3. จัดท ำยุทธศำสตร์สนองวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน” 
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4. ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมกรอบ TQF และน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในกำร
เรียนกำรสอน 

5. ควรจัดท ำแผนพัฒนำคณะแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ ในมิติต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำ
ด้ำนองค์กร  ด้ำนกำรเงิน ด้ำนลูกค้ำ ด้ำนกระบวนกำรภำยใน เป็นต้น 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี 
ข้อสังเกต 
- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
 จุดแข็ง 

1. มีสโมสรนิสิตที่เข้มแข็ง และนิสิตสำมำรถน ำระบบกำรประกันคุณภำพมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรกิจกรรมนิสิตได้อย่ำงมีคุณภำพ 

2. มีกิจกรรมพัฒนำนิสิตอย่ำงต่อเนื่อง 
3. มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้กับศิษย์เก่ำ นิสิตปัจจุบัน และสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่

หลำกหลำย  
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- ผลักดันให้คณำจำรย์มีส่วนร่วมมำกข้ึน  
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. นิสิตไม่สำมำรถตอบได้อย่ำงชัดเจนถึงคุณลักษณะบัณฑิตของคณะ 
2. ยังไม่มีกำรน ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำปรับปรุงอย่ำงชัดเจน ในกำร

พัฒนำกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
  ข้อเสนอแนะ 

- ควรจัดกิจกรรมที่สร้ำงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและของคณะให้
ชัดเจน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี 
ข้อสังเกต 
- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภำพระดับ ส่วน
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ได้คุณภำพระดับดี   
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 จุดแข็ง 
1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยภำพรวมของคณะมีทิศทำงที่ชัดเจน และโดดเด่นในระดับชำติและ

นำนำชำติด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม   
2. มีหน่วยงำน ได้แก่ ศูนย์วิจัยป่ำไม้ และมีทรัพยำกรที่เพียงพอในกำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยของ

คณำจำรย์ 
3. คณำจำรย์มีศักยภำพในกำรท ำวิจัยและเข้ำถึงแหล่งทุน 
4. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำยนอกที่เป็นองค์กรระดับชั้นน ำทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ ที่

ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัย 
 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- ควรใช้ศักยภำพและควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรที่มีอยู่ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนำนำชำติมำกขึ้น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งเป็น “ศูนย์กลำงกำรศึกษำ
วิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน” 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. กำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณของนักวิจัยและจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อำจำรย์และนักวิจัย ยังไม่

ชัดเจน 
2. ระบบและกลไกในกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรวิจัย ยังไม่สมบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรทบทวนระบบและกลไก กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค์ท่ีมีอยู่หลำกหลำยให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
2. ควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ เพ่ือท ำหน้ำที่ส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณของนักวิจัย

และจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อำจำรย์และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตำม
โดยเคร่งครัด 

3. ควรวำงระบบและกลไกในกำรควบคุมติดตำมและประเมินผลพันธกิจด้ำนงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์ให้
สมบูรณ์ เพ่ือสะท้อนวิสัยทัศน์หรือเอกลักษณ์ของคณะที่มุ่งเป็น “ศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้
แห่งอำเซียน” 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี 

ข้อสังเกต 
- ไม่มี 

 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับด ี
 จุดแข็ง 

1. มีโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมจ ำนวนมำก สำมำรถใช้ประโยชน์ ชี้น ำและแก้ปัญหำแก่สังคม 
รวมทั้งสำมำรถไปใช้ในกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
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2. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและเอกชน และแหล่งเรียนรู้ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรท่ีเข้มแข็ง 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- ควรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนป่ำไม้ ควำมเชี่ยวชำญของคณำจำรย์ และบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้สมบูรณ์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนป่ำไม้ และเอ้ือต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรที่เป็นระบบ
อย่ำงชัดเจนมำกข้ึน 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ แผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม รวมถึงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไม่ชัดเจน  
2. ขำดกำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็นของชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

น ำมำก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
  ข้อเสนอแนะ 

- ควรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำก ำหนด
ทิศทำงและกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ชี้น ำ
สังคมและประเทศด้ำนวนศำสตร์และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี 

ข้อสังเกต 
- ไม่มี 

 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมองค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 
ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภำพระดับดี 
 จุดแข็ง 

- มีกำรเผยแพร่กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่ำนสื่ออย่ำงต่อเนื่อง 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

- ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะยังไม่ชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ 

- พัฒนำระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี 
ข้อสังเกต 
- ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ ำนวน 5 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
3.71 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 ได้คุณภำพระดับพอใช้   
 จุดแข็ง 

- ไม่มี 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

- กำรถ่ำยทอด กำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมตัวชี้วัดเป้ำหมำยผลลัพธ์ กำรก ำกับติดตำม
ประเมินผลและกำรปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนยังมีแนวปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
- ควรพัฒนำระบบและกลไกในกำรถ่ำยทอดและกำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมตัวชี้วัดเป้ำหมำย

ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (KPI) ตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรไปสู่ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับ 
รวมทั้งวำงระบบและกลไกในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนและกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้
ในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม อำทิ กำรน ำระบบกำรบริหำร
ผลงำนเชิงกลยุทธ์มำใช้ในกำรบริหำรงำน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี 

ข้อสังเกต 
- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมองค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดี
มำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภำพระดับพอใช้  
 จุดแข็ง 

- ไม่มี 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

- กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ยังไม่สมบูรณ์ 
  ข้อเสนอแนะ 

- ควรพัฒนำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน โดยมีกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนของแผน
กลยุทธ์ของคณะ มีกำรประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี 
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ข้อสังเกต 
- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ คณะวนศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภำพ
ระดับพอใช ้
 จุดแข็ง 

- ไม่มี 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ไม่มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมเอกลักษณ์ของคณะ 
2. ระบบสำรสนเทศท่ีเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ ยังไม่สมบูรณ์ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของตนเอง 
2. ควรจัดท ำระบบสำรสนเทศท่ีสำมำรถให้ข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพให้เป็นปัจจุบัน

ครบถ้วน 9 องค์ประกอบ และสำมำรถใช้ร่วมกันได้ท้ังระดับบุคคล ภำควิชำ คณะ และมหำวิทยำลัย 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- ไม่มี 
ข้อสังเกต 
1. กำรจัดระบบเอกสำร ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน และตรงประเด็น อำจท ำให้ไม่สะท้อนผลกำร

ด ำเนินงำนของคณะอย่ำงชัดเจน 
2. ควรน ำผลกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรมำกยิ่งขึ้น 
 



รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 198 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ ได้พิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของคณะวนศำสตร์ แล้ว พบว่ำ มีระบบคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชำ ทั้ง 3 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต มำตรฐำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ และมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำร
เรียนรู้  โดยมีผลกำรประเมินในภำพรวมทุกด้ำน คะแนนเฉลี่ย 4.02 ได้คุณภำพระดับดี รำยละเอียดดังตำรำง ป.
3 
ตำรำง ป.3    สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

มำตรฐำนอุดมศึกษำ 
  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

มำตรฐำนที่ 1     4.74 4.74 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

มำตรฐำนที่ 2 ก   3.29 4.55 3.44 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

มำตรฐำนที่ 2 ข 4.48 3.78 4.49 4.13 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

มำตรฐำนที่ 3   3.50 4.31 3.99 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกมำตรฐำน 

4.48 3.56 4.53 4.02 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

    

 หำกพิจำรณำผลกำรประเมินระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำในแต่ละด้ำน สำมำรถสะท้อนผลกำร
ด ำเนินงำนได้ดังนี้  
 - มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภำพ
ระดับดีมำก สะท้อนให้เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำนิสิตให้
มีคุณภำพ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงต่อเนื่อง และบัณฑิตมีผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ อยู่ในระดับดีมำก  
 - มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ พบว่ำ ด้ำนธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกำร
อุดมศึกษำ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 ได้คุณภำพระดับพอใช้ ส่วนด้ำนพันธกิจของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.13 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่ำ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดในกำรวำงยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์
เชิงรุก เพ่ือน ำพำคณะเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน รวมทั้งมีควำมพร้อมในด้ำนปัจจัยและสิ่ง
สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต มีคณำจำรย์ที่มีศักยภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ มีควำมเข้มแข็งในภำรกิจด้ำนงำนวิจัย สำมำรถหำแหล่งทุนวิจัยจำกภำยนอก 
สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร กำรน ำไปใช้ประโยชน์ ชี้น ำและแก้ปัญหำแก่สังคม  
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 - มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้  พบว่ำ ภำพรวมมีผล
กำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่ำ คณำจำรย์มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ในสัดส่วนที่สูง สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยได้เป็นอย่ำงด ีและเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรท่ีเข้มแข็ง 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของคณะวนศำสตร์ แล้ว พบว่ำ มีระบบคุณภำพตำม

มุมมองกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชำ มี 4 ด้ำน คือ ด้ำนนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำน
กระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเงิน  และด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลกำรประเมินในภำพรวม
ทุกด้ำน คะแนนเฉลี่ย 4.02 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรำยละเอียดดังตำรำง ป.4 

ตำรำง ป.4 สรุปผลกำรประเมินตำมมุมมองกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ  
มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

2. ด้ำนนักศึกษำและผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสยี 

  3.83 4.66 4.25 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

2. ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 5.00 3.44 4.52 3.81 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

3. ด้ำนกำรเงิน 5.00 3.00   4.00 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

4. ด้ำนบุคลำกรกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.96 3.50 4.35 4.04 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกมุมมอง 

4.48 3.56 4.53 4.02 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

    

 หำกพิจำรณำผลกำรประเมินระบบคุณภำพในมุมมองกำรบริหำรจัดกำรแต่ละด้ำน สำมำรถสะท้อนผลกำร
ด ำเนินงำนได้ดังนี้  

- ด้ำนนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภำพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีกิจกรรมพัฒนำนิสิตอย่ำงต่อเนื่อง มีสโมสรนิสิตที่เข้มแข็ง และนิสิต
สำมำรถน ำระบบกำรประกันคุณภำพมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรกิจกรรมนิสิตได้อย่ำงมีคุณภำพ อย่ำงไรก็
ตำม ผู้บริหำรควรจัดท ำแผนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ได้แก่ คณำจำรย์ บุคลำกร 
นิสิต ศิษย์เก่ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมขึ้น เพ่ือผลักดันให้มีกิจกรรมที่สร้ำงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม 
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและของคณะชัดเจนยิ่งขึ้น 
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- ด้ำนกระบวนกำรภำยใน พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภำพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่ำ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดในกำรวำงยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์เชิงรุ ก เพ่ือน ำพำคณะเป็น
ศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม ควรพัฒนำระบบและกลไกในกำรถ่ำยทอดและกำร
กระจำยควำมรับผิดชอบตำมตัวชี้วัดเป้ำหมำยผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (KPI) ตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ไปสู่ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับ รวมทั้งวำงระบบและกลไกในกำรควบคุมติดตำมและประเมินผลในแต่ละพันธ
กิจให้สมบูรณ์ เพ่ือสะท้อนวิสัยทัศน์หรือเอกลักษณ์ของคณะที่มุ่งเป็น “ศูนย์กลำงกำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่ง
อำเซียน” ได้อย่ำงชัดเจน อำทิ กำรน ำระบบกำรบริหำรผลงำนเชิงกลยุทธ์มำใช้ในกำรบริหำรงำน 

- ด้ำนกำรเงิน  พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้
เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีศักยภำพในกำรหำทุนวิจัยจำกภำยนอก และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรสูง  
อย่ำงไรก็ตำม ควรพัฒนำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน โดยมีกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนของแผน
กลยุทธ์ของคณะ มีกำรประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

- ด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.04 ได้
คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีคณำจำรย์ที่มีศักยภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ที่
มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ  

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ  
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของคณะ... แล้ว พบว่ำ มีระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน

สถำบันอุดมศึกษำ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชำ มี 2 ด้ำน คือ ด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ และ
ด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ  โดยมีผลกำรประเมินในภำพรวมทุกด้ำน คะแนนเฉลี่ย 
4.02 ได้คุณภำพระดับดี มีรำยละเอียดดังตำรำง ป.5 

 
 
 
 
 
 
 

ตำรำง ป.5  สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ   
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 

 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

1. มำตรฐำนดำ้นศักยภำพและ
ควำมพร้อมในกำรจดักำรศึกษำ 

          

(1) ด้ำนกำยภำพ 5.00 
  

5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 
 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุง

เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

(2) ด้ำนวิชำกำร 3.96 3.33 4.45 3.73 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

(3) ด้ำนกำรเงิน 
 

3.00 
 

3.00 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

(4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

3.00 4.55 3.22 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมำตรฐำน
ที่ 1 

4.31 3.10 4.50 3.53 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

2. มำตรฐำนดำ้นกำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ 

          

 (1) ด้ำนกำรผลติบัณฑติ   4.67 4.74 4.71 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 (2) ด้ำนกำรวิจัย 5.00 4.00 4.31 4.32 กำรด ำเนินงำนระดับด ี
 (3) ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคม 

  3.50 4.50 4.00 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

 (4) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  4.00 4.50 4.33 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมำตรฐำน
ที่ 2 

5.00 4.13 4.54 4.40 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกมำตรฐำน 

4.48 3.56 4.53 4.02 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับด ี

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

    

 หำกพิจำรณำผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนได้ดังนี้  
  - ด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.53 ได้คุณภำพระดับดี ประกอบด้วยมำตรฐำนย่อยด้ำนต่ำงๆ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำยภำพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้ำนวิชำกำร มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 ด้ำนกำรเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีคะแนนเฉลี่ย 
3.22  สะท้อนให้เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีคณำจำรย์ที่มี
ศักยภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ  มีศักยภำพ
ในกำรหำทุนวิจัยจำกภำยนอก และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรสูง  แต่ควรพัฒนำระบบและกลไกใน
กำรถ่ำยทอดและกำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมตัวชี้วัดเป้ำหมำยผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (KPI) ตำมแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำรไปสู่ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับ รวมทั้งวำงระบบและกลไกในกำรควบคุมติดตำมและ
ประเมินผลในแต่ละพันธกิจให้สมบูรณ์ เพ่ือสะท้อนวิสัยทัศน์หรือเอกลักษณ์ของคณะที่มุ่งเป็น “ศูนย์กลำง
กำรศึกษำวิชำกำรป่ำไม้แห่งอำเซียน” ได้อย่ำงชัดเจน และควรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคณะให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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- ด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำ ภำพรวมมีผลกำรประเมิน  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.40 ได้คุณภำพระดับดี  ประกอบด้วยมำตรฐำนย่อยด้ำนต่ำงๆ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.71 ด้ำนกำรวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 และด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 สะท้อนให้เห็นว่ำ คณะวนศำสตร์ มีสโมสร
นิสิตที่มีควำมเข้มแข็ง ท ำให้มีโครงกำรกิจกรรมพัฒนำคุณภำพนิสิตอย่ำงต่อเนื่อง คณะมีทิศทำงที่ชัดเจนในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย ท ำให้มีควำมโดดเด่นในระดับชำติและนำนำชำติด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม โดย
มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำยนอกที่เป็นองค์กรระดับชั้นน ำทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ และแหล่งเรียนรู้ใน
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรท่ีเข้มแข็ง ที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัย สำมำรถใช้
ประโยชน์ ชี้น ำและแก้ปัญหำแก่สังคม รวมทั้งสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะวนศำสตร์ จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1   
จ ำนวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 13 13 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 3 3 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโทที่มเีฉพำะแผน ก 9 9 
- -ระดับปรญิญำโทที่มเีฉพำะแผน ข - - 
- -ระดับปรญิญำโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสำรหลักสูตรฉบับเดยีวกัน 1 1 
จ ำนวนหลักสตูรระดับปริญญำโท แผน ก ที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรยีนในแผน ก 9 9 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสตูรระดับปริญญำเอก ที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียน - - 
จ ำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนท่ีตั้งท้ังหมด - - 
จ ำนวนหลักสตูรที่จดักำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีตั้ง - - 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสตูรที่จดักำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ทรำบ 

- - 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตำมกรอบ TQF - - 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตำมกรอบ TQF และมีกำรประเมินผลตำมตัวบ่งช้ีผลกำร
ด ำเนินงำนฯ ครบถ้วน 

14 14 
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- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 2 2 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 10 10 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก 2 2 
จ ำนวนหลักสตูรวิชำชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด 15 15 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 3 3 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 10 10 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก 2 2 
จ ำนวนหลักสตูรวิชำชีพท่ีเปิดสอนและได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกองค์กรวิชำชีพท้ังหมด - - 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไมไ่ดร้ับอนุมัติตำมกรอบ TQF แต่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- - 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF ที่มีผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรก และอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก ำหนด ในแต่ละป)ี 

15 15 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 3 3 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 10 10 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก 2 2 
จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตำมกรอบ TQF ที่มีผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ีผลกำร
ด ำเนินงำนฯ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 

15 15 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 3 3 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
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- -ระดับปรญิญำโท 10 10 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก 2 2 
จ ำนวนหลักสตูรสำขำวิชำชีพท่ีมีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรกับภำครัฐหรือ
ภำคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำชีพของหลักสูตร 

- - 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก  - - 
จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับกำรศึกษำ 1,567 1,567 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญำ - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำตร ี 1,188 1,188 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำปจัจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญำโท 348 348 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท  (แผน ก) 320 320 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท(แผน ข) 28 28 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำเอก  31 31 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 80 80 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ แยกตำมวุฒิปรญิญำหรือเทียบเท่ำ 80 80 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 17.0 17 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ  63.0 63 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปริญญำเอกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

79.49 79.49 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปริญญำเอกปีกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

79.49 79.49 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์ 32 32 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 13.0 13 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวฒุิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 19.0 19 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 34 34 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 2.0 2 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 32.0 32 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ 13 13 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 2.0 2 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 11.0 11 
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จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ 1 1 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 1.0 1 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของปีท่ีผ่ำนมำ (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

19.23 19.23 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของปีท่ีผ่ำนมำ (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

19.23 19.23 

จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเทำ่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 900 900 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 619.48 619.48 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 280.25 280.25 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบรกิำรให้นักศึกษำ 127 127 
จ ำนวน Notebook และ Mobile Device ต่ำงๆ ของนักศึกษำท่ีมีกำรลงทะเบยีนกำรใช้ Wi-Fi 
กับสถำบัน 

4,353.00 4,353.00 

ผลกำรประเมินคณุภำพกำรให้บรกิำรห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นักศึกษำ (จำกคะแนนเต็ม 5) 

4.14 4.14 

ผลกำรประเมินคณุภำพกำรให้บรกิำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนและ
กำรพัฒนำนักศึกษำ อำทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต็ในระบบไรส้ำย (จำกคะแนนเตม็ 5) 

3.92 3.92 

ผลกำรประเมินคณุภำพในกำรใหบ้ริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอื่นๆ อำทิ งำนทะเบียน
นักศกึษำผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์กำรบริกำรอนำมยัและกำรรักษำพยำบำล กำรจดักำร
หรือจัดบริกำรดำ้นอำหำรและสนำมกีฬำ (จำกคะแนนเต็ม 5) 

3.82 3.82 

ผลกำรประเมินคณุภำพในกำรใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อำทิ ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสยี กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบรเิวณอำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกีย่วข้อง (จำก
คะแนนเตม็ 5) 

4.12 4.12 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ.1) 246 246 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีต่อบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ 237 237 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพ
อิสระ) 

187 187 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีป่ระกอบอำชีพอิสระ 9 - 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ - 10 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีม่ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว - 7 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีศ่ึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 24 24 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีอุ่ปสมบท - - 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่เกณฑ์ทหำร - - 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบ 13,781.39 13,781.39 
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อำชีพอิสระ (ค่ำเฉลีย่) 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ. 2 16.2) 83 236 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ. 2 16.2) 83 83 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำเอกท้ังหมด (ทีจ่ัดเก็บข้อมลู ส ำหรับ สมศ. 2 16.2) 83 2 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่ได้รับกำรประเมินคณุภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

4 61 

ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.16 4.16 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำโทที่ได้รับกำรประเมินคณุภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

- 20 

ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทตำมกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทตำมกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.31 4.31 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำเอกท่ีได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

2 2 

ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกตำมกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกตำม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.97 3.97 

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑติ ตำมกรอบ TQF - - 
จ ำนวนบัณฑติที่ไดร้ับกำรประเมิน ตำมกรอบ TQF ทั้งหมด 2 2 
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อบัณฑติระดับปริญญำตรี โท เอก ตำมกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.19 4.19 

จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยที่เปน็ผลจำกวิทยำนิพนธ ์หรือบทควำมจำกสำรนิพนธ์ หรือบทควำม
จำกศิลปนิพนธ ์[ผลงำนของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปริญญำโท ท่ีผ่ำนกำรกลั่นกรอง (peer 
review) โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมเป็นกรรมกำรพิจำรณำด้วย] 

59 59 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่มีกำรตพีิมพ์เผยแพรสู่ส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - - 
- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำต ิ(proceedings) 

15 15 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ (proceedings) หรือมกีำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดบัชำติ 

43 43 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 1 1 
จ ำนวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรคจ์ำกศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงำนของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท) 

- - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ระดบัสถำบันหรือจังหวัด - - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ - - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

- - 
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- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซยีน - - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ - - 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 85 85 

จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยจำกวทิยำนิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก) 

4 4 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ/ระดับ
นำนำชำติ หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI (จ ำนวนบทควำมที่นับใน 
ค่ำน้ ำหนักน้ี จะต้องไม่นับซ้ ำกับคำ่น ำหนักอ่ืนๆ) 

4 1 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีช่ือปรำกฏในประกำศของ  
สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ำกับท่ีนับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 

- - 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำตทิี่มีช่ือปรำกฏอยู่ในประกำศ
ของ สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอ่ืนๆ) 

- - 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่มีชื่อปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจดัอันดับ
วำรสำร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ ำนวน
บทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 

- - 

จ ำนวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรคท์ี่เผยแพร ่(ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอก) - - 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ระดบัสถำบันหรือจังหวัด - - 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - - 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

- - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซยีน - - 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ - - 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 2 3 
(สบช.)จ ำนวนนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำภำยในเวลำที่ก ำหนดในหลกัสูตร - - 
(สบช.)จ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำทั้งหมด (รหสัเดียวกัน) - - 
(สบช.)จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีส่อบผ่ำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพภำยใน 1 ปี - - 
(สบช.)จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทัง้หมดในปีกำรศึกษำเดียวกัน - - 
จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนทั้งหมดในปีกำรศึกษำนั้น 410 410 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 239 239 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 142 142 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก 29 29 
จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรประเมินควำมพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภำพกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนฯ 289 289 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 289 289 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
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- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนรำยวิชำทีม่ีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภำพกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอนฯ ที่น้อยกว่ำ 3.51 

- - 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
องค์ประกอบท่ี 684 - - 
ผลกำรประเมินคณุภำพของกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่
นักศึกษำ (จำกคะแนนเตม็ 5) 

4.52 4.52 

ผลกำรประเมินคณุภำพของกำรให้บริกำรข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ (จำกคะแนน
เต็ม 5) 

3.74 3.74 

ผลกำรประเมินคณุภำพของกำรจดักิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่
นักศึกษำ (จำกคะแนนเตม็ 5) 

4.21 4.21 

องค์ประกอบท่ี 146 - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำทีไ่ด้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค ์

85 85 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำทีไ่ด้รับควำมรูด้้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัย 85 85 
จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรยื่นกำรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตร - - 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยในสถำบัน 6,084,500.00 5,992,500.00 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 6,084,500.00 5,992,500.00 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบัน 155,794,500.00 102,832,811.00 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 155,794,500.00 102,832,811.00 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ำศึกษำต่อ) 71 71 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 71 71 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ำศึกษำต่อ) 4 4 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 4 4 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีล่ำศึกษำต่อ 9 9 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 9.0 9 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ  - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
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จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำตอ่ 1 1 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  1.0 1 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ/ระดับ
นำนำชำติ หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำ
น้ ำหนักนี้ จะต้องไมซ่้ ำกับท่ีนับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 

79 40 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 79 40 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฏในประกำศของ สมศ. 
(จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนกันี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอ่ืนๆ) 

17 - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 17 - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีม่ีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศ
ของ สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 

4 - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 4 - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่มีช่ือปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจดัอันดับ
วำรสำร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ ำนวน
บทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 

34 31 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 34 31 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือจังหวัด (ผลงำนของอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ) 

- - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ) 

- - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (ผลงำนของ
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ) 

- - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 



รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 212 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะวนศำสตร์ จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซียน (ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัยประจ ำ) 

- - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ(ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัยประจ ำ) 

- - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนรวมของผลงำนวิจยัที่น ำไปใช้ประโยชน ์ 39 10 
จ ำนวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรคท์ี่น ำไปใช้ประโยชน ์ - - 
จ ำนวนรวมของผลงำนวิชำกำรทีไ่ด้รับกำรรับรองคณุภำพ 1 1 
- -บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพมิพ์ในวำรสำรระดับชำต ิ - - 
- -บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพมิพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำต ิ - 24 
- -ต ำรำหรือหนังสือท่ีมีกำรประเมนิผ่ำนตำมเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวุฒิที่สถำนศึกษำก ำหนด (ผลงำน
จะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงำน)  

- - 

- -ต ำรำหรือหนังสือท่ีใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพจิำรณำตำมเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว หรือต ำรำหรือหนังสือท่ีมคีุณภำพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนตำมเกณฑ์
ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ผลงำนจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงำน) 

1 3 

รำยกำร Common Data Set 1 - - 
องค์ประกอบท่ี 214   
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำรตำมแผนท่ีสภำสถำบันอนุมตัิ 54 54 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ เฉพำะกำรเรียนกำรสอน 34 36 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ เฉพำะกำรวิจัย 1 1 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ ทั้งกำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัย 

4 3 

องค์ประกอบท่ี 693   
ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก
คะแนนเตม็ ๕ 

4.03 4.03 

องค์ประกอบท่ี 585   
คะแนนผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำสถำบัน (คะแนนเต็ม ๕) - - 
คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำสถำบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) - 4.55 
องค์ประกอบท่ี 694   
ผลกำรประเมินควำมเห็นของบุคลำกร เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของสถำบันที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ (จำกคะแนนเต็ม ๕) 

4.20 4.20 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่ได้รับกำรประเมินคณุลักษณะตำมอัตลักษณ์ 61 61 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญำตรีที่มีคณุลักษณะตำมอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.23 4.23 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำโทที่ได้รับกำรประเมินคณุลักษณะตำมอัตลักษณ์ 20 20 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญำโทที่มคีุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.43 4.43 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำเอกท่ีได้รับกำรประเมินคุณลักษณะตำมอัตลักษณ ์ 2 2 
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ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญำเอกท่ีมคีุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ (คะแนนเตม็ ๕) 4.17 4.17 
ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติที่มีคณุลักษณะตำมอัตลักษณ์ 4 4 
จ ำนวนบัณฑติที่ไดร้ับกำรประเมินคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ ทั้งหมด 236 236 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 4.28 4.28 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกีย่วกับกำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศกึษำ (จำกคะแนนเต็ม ๕) 

- - 
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ภำคผนวกที่ 2 
ข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 

 
กลุ่มอำจำรย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหำรของแต่ละภำควิชำ จ ำนวน 6 คน 
1. ควำมคิดเห็นในกำรรับอำจำรย์ที่เป็นศิษย์เก่ำของวนศำสตร์ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีจนถึงระดับปริญญำเอก 

ซึ่งมีควำมคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่ำงดี เม่ือมำเป็นอำจำรย์ของคณะอำจมีมุมมองหรือ
แนวควำมคิดไม่หลำกหลำย ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร 
- อำจำรย์ที่จบจำกวนศำสตร์คิดว่ำ ไม่น่ำจะมีมุมมองที่แคบๆ แต่น่ำจะเป็นจุดแข็งของคณะ เนื่องจำก

บุคลำกรเหล่ำนี้มีควำมเข้ำใจระบบและวงจรของวนศำสตร์ ท ำให้ง่ำยต่อกำรพัฒนำคณะ สำมำรถพูดคุย
สื่อสำรเข้ำใจง่ำย ในขณะที่มีรับอำจำรย์จบจำกที่อ่ืนก็ไม่มีปัญหำกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน สำมำรถท ำงำน
ร่วมกัน และมีกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้  

- กำรเรียนกำรสอนจะมีควำมเข้ำใจนิสิตได้ดี เพรำะมีประสบกำรณ์จำกกำรเรียนในสมัยที่เคยเรียนที่คณะมำ
ก่อน ท ำให้ควำมเข้ำใจพฤติกรรมของศิษย์ ท ำให้แก้ไขปัญหำของนิสิตได้    

- เป็นจุดแข็งเพรำะอำจำรย์ที่จบวนศำสตร์มีควำมเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้อง มีควำมเข้ำใจและรักองค์กร 
นอกจำกนี้ข้ึนอยู่แต่ละบุคคลว่ำเข้ำมำแล้วมีมุมมองกับกำรท ำงำนร่วมกับเพ่ือนร่วมงำน และองค์กรอย่ำงไร 

- กำรรับศิษย์เก่ำมำเป็นอำจำรย์ท ำงำนในคณะของตนเองเป็นสิ่งดี ท ำให้บุคลำกรเข้ำใจวัฒนธรรมขององค์กร
ได้ดี และเข้ำใจวัฒนธรรมของวนศำสตร์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ท ำให้ง่ำยต่อกำรสื่อสำร ปฏิบัติงำนพัฒนำองค์กรได้ดี 
และสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ถึงแม้ว่ำจะมีอำจำรย์ที่จบจำกภำยนอก 

2. ควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนของคณบดีในเรื่องนโยบำยเชิงรุก และกำรถ่ำยทอดนโยบำย 
- รับทรำบนโยบำยในช่วงที่แถลงนโยบำยก่อนเป็นคณบดี (ช่วงสรรหำที่น ำเสนอนโยบำย) 
- รับทรำบจำกกำรพูดคุยกับคณบดี เนื่องจำกอยู่ภำควิชำเดียวกันและหำรือเมื่อพบกันนอกเวลำ 
- รับทรำบนโยบำยจำกกำรเป็นคณะกรรมกำรฯ ในที่ประชุม 
- รับทรำบจำกกำรประชุมของภำควิชำ โดยหัวหน้ำภำควชิำน ำเข้ำมำรำยงำนในวำระกำรประชุม หรือ

ประกำศให้อำจำรย์ทรำบทั่วกัน 
3. กำรรับทรำบนโยบำยจำกคณบดี 
- ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบนโยบำยของคณะ อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง 
- แต่ละภำควิชำมีกำรประชุมคณำจำรย์อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง 

4. ควำมรู้สึกในกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ 
- มีควำมสุขเต็มร้อย เพรำะผูกพันกับองค์กรมำตั้งแต่สมัยเรียนปริญญำตรีจนมำท ำงำน สร้ำงคนให้เป็นคนมี

คุณภำพรับใช้สังคม ด้วยควำมเป็นศิษย์เก่ำ จึงท ำให้เข้ำใจวัฒนธรรมองค์กรได้ดีและกล้ำที่จะพูดคุยกับ
ผู้บริหำรหำกมองว่ำท ำแล้วไม่ถูกต้อง 

- มีควำมสุขเต็มร้อยกับกำรสอนนิสิต  แต่ไม่เต็มร้อยในเรื่องของงำนที่ต้องประสำนงำนกับผู้อื่น ขั้นตอน
กระบวนกำรมีอุปสรรค งำนล่ำช้ำ 

- ยังไม่เต็มร้อย เนื่องจำกยังมีควำมคิดเห็นที่มองว่ำบำงอย่ำงยังมีช่องว่ำง เช่น บำงหลักสูตรบำงรำยวิชำยังไม่
สำมำรถสนับสนุนให้นิสิตน ำองค์ควำมรู้ไปใช้กับชีวิตประจ ำวันและกำรท ำงำนได้ ควรปรับปรุงบำงรำยวิชำ
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

- ไม่เต็มร้อย เนื่องจำกมีกำรมอบหมำยงำนที่ไม่เหมำะสมให้อำจำรย์ที่ไม่มีควำมถนัดวิชำนั้น สอนทั้งๆ ที่มี
ภำระงำนสอนมำกอยู่แล้ว 
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5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคณะให้ก้ำวหน้ำกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
- กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองนิสิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วสำมำรถท ำงำนได้และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ 
- ควรลดขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ให้น้อยลง เพื่อให้งำนที่ออกมำมีประสิทธิภำพและถูกต้อง 
- กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรสำยสนับสนุน ควรมีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มำกข้ึน และควร

พิจำรณำกำรแบ่งภำระงำนของบุคลำกรให้ตรงกับสำยงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ถูกต้องและชัดเจน 
และส่งเสริมศักยภำพของบุคลำกรให้มีศักยภำพมำกขึ้น 

- กำรหำแนวทำงที่จะพัฒนำนิสิตวนศำสตร์ให้มีควำมสุขกับกำรเรียน มีศักยภำพทั้งวิชำกำรและกิจกรรม 
เนื่องจำกเมื่อเรียนไปแล้วมีกำร drop รำยวิชำ สม่ ำเสมอ และพบว่ำ นิสิตระดับปริญญำโท มีผลงำนตีพิมพ์
ระดับนำนำชำติน้อยลง 

- กำรพัฒนำที่เป็นสำกลมำกข้ึน เช่น กำรเปิดช่องทำงประชำสัมพันธ์ให้ชำวต่ำงประเทศสนใจเข้ำมำเรียนใน
หลักสูตรของวนศำสตร์มำกขึ้น 

- กำรประชำสัมพันธ์และกำรมีบทบำททำงสังคม ส่วนมำกคนส่วนใหญ่รู้จักป่ำไม้ แต่ไม่รู้จักคณะวนศำสตร์ 
อำจำรย์มีบทบำทเผยแพร่ควำมรู้วิชำกำรแก่สังคมมำกข้ึน 

- มุมมองงำนประกันคุณภำพ พบว่ำมีข้อเสนอแนะที่คณะกรรมกำรฯ ให้กับคณะ แต่ยังไม่มีกำรน ำมำใช้
ประโยชน์ และผู้บริหำรระดับสูงควรอ่ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ เพื่อน ำข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงในปีต่อไป 

- สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับคนในองค์กรว่ำ งำนประกันคุณภำพมีข้อดีที่ส่งเสริมให้องค์กรมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น 

6. สมมุติได้เป็นผู้บริหำรจะท ำอะไร 
- มีกำรสร้ำงเครือข่ำยองค์ควำมรู้ขององค์กรมำกข้ึนกับองค์กรที่มีองค์ควำมรู้คล้ำยๆ กันทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ 
- เน้นกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน นิสิต และกระบวนกำรท ำงำนให้ดีขึ้น ท ำให้มีควำมรู้และพัฒนำกำร

ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
- กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรเงิน มีกำรเบิกจ่ำยช้ำมำก 
- กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำและหลักสูตรที่มีรำยวิชำจ ำนวนมำก ควรมีกำรบูรณำกำร ปรับปรุง

หลักสูตร รำยวิชำที่มีลักษณะคล้ำยกัน ควรน ำมำบูรณำกำรเป็นรำยวิชำเดียวกัน และควรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนของอำจำรย์ที่สำมำรถสอนให้นิสิตในปัจจุบัน เข้ำใจและสนใจเรียนมำกข้ึน นอกจำกนี้ควรพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์ในกำรเรียนกำรสอนทำงวิชำกำร เช่น กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน ควรให้ควำมรู้แก่อำจำรย์ 

7. กำรรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้หลักสูตรและกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
- คณะมีหลำยหลักสูตร ท ำให้อำจำรย์ทั้งคณะเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
- กระบวนกำรบริหำรหลักสูตรอำจำรย์รับทรำบและเข้ำใจตัวบ่งชี้ของหลักสูตร แต่ตัวบ่งชี้ตัวใหม่ยังไม่ทรำบ 

กลุ่มบุคลำกรข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง จ ำนวน 6 คน 
1. มุมมองท่ีมีต่อกำรปฏิบัติงำนในคณะ 
- มีควำมสุข มีควำมเป็นพ่ีน้อง ปรึกษำปัญหำได้ทุกเรื่องกับอำจำรย์   
- ไม่มีควำมสุข เรื่องคนท่ีมีปัญหำตำมประสำในกำรท ำงำนกับคนหมู่มำกในบำงครั้ง   
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- บุคลำกรขำดโอกำสในกำรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่มีโอกำสได้เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้
เทคโนโลยี อำทิ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณใ์นห้องประชุม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

- ไม่มีควำมมั่นคงในเรื่องเงินเดือน เนื่องจำกพนักงำนเงินรำยได้ยังใช้สัญญำเดิมในกำรปรับอัตรำเงินเดือน 1.4 
และเงินค่ำครองชีพ 1,000 บำท ควรจะปรับเงินเดือนให้เท่ำกัน  

- บุคลำกรสำยสนับสนุนเป็นพนักงำนเงินรำยได้ ต ำแหน่งพนักงำนเงินงบประมำณจะใช้กับบุคลำกรสำย
วิชำกำร 

- ปัญหำคน กำรประสำนงำน กำรท ำงำนไม่มีขั้นตอน ขำดระเบียบไม่เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ 

2. กำรรับทรำบนโยบำยเชิงรุกของคณบดี 
- มีกำรจัดสัมมนำแก่บุคลำกรสำยสนับสนุน เพ่ือรับทรำบนโยบำยของคณบดี  ซ่ึงพนักงำนทุกคนรู้หน้ำที่ว่ำ 

จะปฏิบัติงำนอย่ำงไร และผู้บริหำรควรท ำให้บุคลำกรสำยสนับสนุนยินดีปฏิบัติงำน เพ่ือตอบสนองนโยบำย 
โดยผู้บริหำรควรมีควำมยุติธรรม และควรมอบหมำยงำนให้ถูกคนถูกสำยงำน 

3. มุมมองของบุคลำกร หำกมีกำรก ำหนดให้มีกำรเพิ่มอัตรำเงินเดือน ๕๐% แต่ให้ท ำงำนสองปี กับให้มีอัตรำ
เงินเดือนเท่ำเดิม แต่ให้ท ำงำนต่อไปอีกห้ำปี  
- ขอเพ่ิมอัตรำเงินเดือน 50% เพรำะไม่แน่ใจว่ำจะมีนโยบำยเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่ำงไร 
- บุคลำกรได้รับสวัสดิกำรจำก เงินประกันสังคม กำรประกันกลุ่ม จึงไม่ค่อยมีปัญหำ  
- สำเหตุที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ท ำงำน เนื่องจำกมองว่ำหน่วยงำนส่วนใหญ่มีเส้นสำยในกำรรับบุคลำกรไว้แล้ว 

และคณะเป็นหน่วยงำนรำชกำร ซ่ึงเป็นองค์กรใหญ่ มีควำมมั่นคง โอกำสเลิกจ้ำงน้อย   

5. สมมุติได้เป็นผู้บริหำร จะพัฒนำคณะอย่ำงไร 
- พิจำรณำจำกบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนมีควำมพร้อมมำกน้อยแค่ไหน  อำทิ ศักยภำพกำร

ท ำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นต้น ทั้งนี้ ควรมีกำรสนับสนุนสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกรนอกเหนือจำก
ประกันสังคม  สนับสนุนกำรเรียนต่อระดับสูงขึ้น กำรอบรมควำมรู้และทักษะกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ซึ่งเห็น
ว่ำ บุคลำกรมีควำมเข้มแข็ง มีศักยภำพ จะเป็นแรงสนับสนุนให้คณะพัฒนำไปได้ดี 

- บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดภำควิชำ ไม่ได้รับกำรอบรม ซึ่งส่วนใหญบุ่คลำกรของคณะจะได้รับกำรอบรม
ก่อน 

- กำรขจัดควำมเลื่อมล้ ำของบุคลำกร พนักงำนเงินงบประมำณกับพนักงำนเงินรำยได้ที่มีควำมแตกต่ำง อำทิ 
กำรเข้ำรับกำรอบรม กำรศึกษำต่อ ควรพิจำรณำเป็นรำยบุคคล โดยพิจำรณำจำกผลงำนของบุคลำกร
ประกอบด้วย  

- สร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกร อำทิ มีอัตรำเงินเดือนที่เหมำะสมกับภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรปรับเปลี่ยน
ต ำแหน่งให้เหมำะสมกับบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ 

- กำรสื่อสำรกับบุคลำกรใต้บังคับบัญชำ ควรใช้หลักธรรมำภิบำลและมีควำมยุติธรรม  สร้ำงควำมเข้ำใจกับ
บุคลำกร 

- ปรับปรุงอำคำรและสภำพแวดล้อมให้เป็นองค์กรที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

กลุ่มนิสิต  จ ำนวน 8 คน 
1. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบและกลไกกำรพัฒนำกิจกรรมนิสิต 
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- เป็นกระบวนกำรที่นิสิตต้องจัดท ำโครงกำรกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสนอขออนุมัติผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรพัฒนำนิสิตของคณะ ในกำรจัดสรรงบประมำณจำกคณะ หรือสโมสรนิสิต 

2. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบในกำรรักษ์ป่ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม  
- คณะมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต เช่น กำรออกค่ำยวนกรจิตอำสำ กำรไปปลูกป่ำ   

3. สำเหตุที่ส่งผลให้นิสิตมีควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดน้อยลง  
- เนื่องจำกสภำพแวดล้อม เทคโนโลยีเปลี่ยนไป สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำกข้ึน และข้ึนอยู่กับตัวนิสิต 
- คณะมุ่งเน้นให้นิสิตเรียนรู้กำรใช้ประโยชน์และควำมยั่งยืนมำกกว่ำ  

4. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- มีปัญหำในกำรเรียนวิชำแกนของคณะ ที่เรียนค่อนข้ำงยำก แต่นิสิตพึงพอใจในผลกำรเรียนของตนเอง 
- รำยวิชำส่วนใหญ่มีกำรเรียนทั้งในห้องเรียน กำรฝึกปฏิบัติ กำรฝึกงำนในช่วงปิดเทอม 
- นิสิตสำมำรถเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ได้ 
- มีกำรจัดกำรสอนเป็นทีม ซึ่งอำจำรย์แต่ละคนมีเทคนิคกำรสอนที่ดี เช่น มีสื่อประกอบกำรสอน วีดีโอ 

อำจำรย์มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกประสบกำรณ์จริง 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีทั้งภำคบรรยำยและภำคปฏิบัติ ท ำให้นิสิตมีควำมเข้ำใจเนื้อหำที่ชัดเจน 
- นิสิตมีโอกำสได้ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้อำจำรย์ถ่ำยทอดประสบกำรณ์มำก

ขึ้น 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำสัมมนำ 2 ที่มีผลกำรประเมินคะแนนค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกมีกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนค่อนข้ำงเข้มข้น ท ำให้นิสิตรู้สึกเครียด และอำจำรย์คำดหวังสูง แต่นิสิตเห็นว่ำเป็น
มำตรฐำนที่ดีควรรักษำไว้ 

- นิสิตสนใจเรียนหลักสูตรคู่ขนำนสองปริญญำ เนื่องจำกได้รับปริญญำบัตร 2 สำขำ คือ วนศำสตร์ และ
สังคมศำสตร์ ท ำให้มีโอกำสท ำงำนได้หลำยสำขำ 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำคณะ 
- ควรก ำหนดให้มีรำยวิชำ GIS ภำพถ่ำยแผนที่ เป็นวิชำบังคับ ซึ่งนิสิตคณะวนศำสตร์ควรได้รับองค์ควำมรู้ใน

ด้ำนนี้ ซึ่งนิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง  
- กำรฝึกงำนที่สถำนีวิจัยวนกร มีปัญหำเรื่อง น้ ำประปำ 
- มีปัญหำอำคำรร้ำว ท ำให้ไม่สำมำรถใช้เครื่องมือฝึกปฏิบัติได้มำก 
- คณะมนีโยบำยเปิดสำขำใหม่ที่เก่ียวข้องทำงด้ำนอุตสำหกรรม ควรจัดหำเครื่องมือที่ใช้ในกำรปฏิบัติกำรที่ได้

มำตรฐำนเทียบเท่ำอุตสำหกรรม  
6. ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพเกี่ยวกับ PDCA  
- นิสิตมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผน กำร

ด ำเนินงำนตำมแผน กำรประเมินผล และกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง เพ่ือให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ 
- อำจำรย์ที่ดูแลกิจกรรมนิสิต มีส่วนในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมของนิสิต 

 
กลุ่มศิษย์เก่ำ  จ ำนวน 2 คน 
1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นกำรปฏิบัติ กำรลงพ้ืนที่ และให้นิสิตมีส่วนร่วมในกำรท ำวิจัย 
- ก ำหนดให้นิสิตเรียนวิชำพ้ืนฐำนของทุกภำควิชำในช่วงชั้นปีที่ 1 และ 2 เพ่ือให้นิสิตรู้ตัวเองว่ำถนัดด้ำนไหน 

และแยกภำควิชำเมื่อชั้นปีที่ 3 ท ำให้นิสิตมีองค์ควำมรู้กว้ำง ไมรู่้ลึกมำก แต่เป็นข้อดีในกำรท ำงำนถ้ำนิสิตมี
องค์ควำมรู้กว้ำง 
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- กำรฝึกนิสิตให้มีกำรท ำโครงงำน ท ำให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะกำรท ำงำนวิจัยในเบื้องต้น 
- ควรมีกำรมอบหมำยให้นิสิตรับผิดชอบงำนเป็นกำรเฉพำะ เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้ฝึกปฏิบัติงำนจริง  

2. กำรจัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่ำ 
- มีกำรจัดกิจกรรมสัมมนำวิชำกำรให้กับศิษย์เก่ำ เช่น กฎหมำยป่ำไม้ แต่ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยอำจยัง

ไม่เข้มแข็งเหมือนกับนักกฎหมำยที่จบโดยตรง 
 
 
ผู้ใชบ้ัณฑิตจ ำนวน 1 คน 
1. กำรเปิดรับนิสิตจำกคณะวนศำสตร์  
- นิสิตส่วนใหญ่สนใจท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรมำกกว่ำ จะท ำอย่ำงไรให้นิสิตสนใจงำนภำคเอกชน โดย

มุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจทั้งด้ำนกำรอนุรักษ์และด้ำนสังคม 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำคณะ 
- กำรพัฒนำหลักสูตร ควรให้ควำมส ำคัญกับรำยวิชำ pure science มำกขึ้น โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำมี

ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร ซึ่งหำกเปรียบเทียบนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ คณะเกษตร จะมีควำมเข้ำใจมำกกว่ำ
นิสิตคณะวนศำสตร์ 

- กำรเปิดหลักสูตรที่มุ่งเน้นวิชำเฉพำะทำงมำกขึ้น ท ำให้นิสิตมีองค์ควำมรู้ไม่กว้ำง ท ำให้กำรคัดเลือกบัณฑิต
เข้ำท ำงำนได้ล ำบำกมำกข้ึน และโอกำสได้คนเก่งน้อย 

- ควรปรับปรุงหลักสูตรที่นิสิตสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง โดยแบ่ง function ระหว่ำง
องค์กรภำครัฐ และภำคเอกชนต่ำงกัน  เนื่องจำกผลประโยชน์ที่ต้องกำรต่ำงกัน ซึ่งภำคเอกชนเน้นผลก ำไร 

- กำรสร้ำงแนวคิดว่ำเป็นคณะวนศำสตร์แห่งเดียว และมีหน่วยงำนรองรับในกำรท ำงำนคือ กรมป่ำไม้ ท ำให้
นิสิตไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรท ำงำนกับภำคเอกชน ควรมีกำรแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน เพื่อสอนให้นิสิต
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด หรือวิเครำะห์ควำมต้องกำรของทั้ง
ภำครัฐและเอกชน เพ่ือปรับทิศทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสม ท ำให้นิสิตไม่เสียโอกำสในกำร
เรียนและกำรปฏิบัติงำนในอนำคต โดยอำจศึกษำดูงำนกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ หรือภำคเอกชน 
เพ่ือน ำข้อมูลมำพิจำรณำทบทวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับกำรน ำไปปฏิบัติงำนจริง 

- ควรบังคับให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ เลือกเรียนแผน ก เพ่ือผลักดันให้เกิดผลงำนที่เป็นประโยชน์มำกขึ้น 
3. สมำคมศิษย์เก่ำวนศำสตร์ มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ศิษย์เก่ำได้มีส่วนร่วม  
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ภำคผนวกที่ 3   
ภำพกิจกรรม 
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ภำคผนวก 

 ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 
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 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน  
  (ก่อนประเมิน มีเฉพำะประเมินตนเอง  แต่หลังประเมิน ให้ปรับแสดงสถำนกำรยืนยันของกรรมกำรด้วย) 

 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะวนศำสตร์ จ ำนวนยืนยนัจำก

คณะกรรมกำร 
องค์ประกอบท่ี 1   
จ ำนวนหลักสตูรที่เปดิสอนทัง้หมด 13 13 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 3 3 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโทที่มเีฉพำะแผน ก 9 9 
- -ระดับปรญิญำโทที่มเีฉพำะแผน ข - - 
- -ระดับปรญิญำโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสำรหลักสูตรฉบับเดยีวกัน 1 1 
จ ำนวนหลักสตูรระดับปริญญำโท แผน ก ที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรยีนในแผน ก 9 9 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสตูรระดับปริญญำเอก ที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียน - - 
จ ำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนท่ีตั้งท้ังหมด - - 
จ ำนวนหลักสตูรที่จดักำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีตั้ง - - 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสตูรที่จดักำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ทรำบ 

- - 

- -ระดับอนปุริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตำมกรอบ TQF - - 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตำมกรอบ TQF และมีกำรประเมินผลตำมตัวบ่งช้ีผลกำร
ด ำเนินงำนฯ ครบถ้วน 

14 14 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
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- -ระดับปรญิญำตร ี 2 2 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 10 10 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก 2 2 
จ ำนวนหลักสตูรวิชำชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด 15 15 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 3 3 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 10 10 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก 2 2 
จ ำนวนหลักสตูรวิชำชีพท่ีเปิดสอนและได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกองค์กรวิชำชีพท้ังหมด - - 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไมไ่ดร้ับอนุมัติตำมกรอบ TQF แต่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- - 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF ที่มีผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรก และอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก ำหนด ในแต่ละป)ี 

15 15 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 3 3 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 10 10 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก 2 2 
จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตำมกรอบ TQF ที่มีผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ีผลกำร
ด ำเนินงำนฯ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 

15 15 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 3 3 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 10 10 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 



รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 หน้ำ 227 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะวนศำสตร์ จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

- -ระดับปรญิญำเอก 2 2 
จ ำนวนหลักสตูรสำขำวิชำชีพท่ีมีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรกับภำครัฐหรือ
ภำคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำชีพของหลักสูตร 

- - 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก  - - 
จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับกำรศึกษำ 1,567 1,567 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญำ - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำตร ี 1,188 1,188 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท 348 348 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท  (แผน ก) 320 320 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท(แผน ข) 28 28 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำเอก  31 31 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 80 80 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ แยกตำมวุฒิปรญิญำหรือเทียบเท่ำ 80 80 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 17.0 17 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ  63.0 63 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปริญญำเอกปีกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

79.49 79.49 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปริญญำเอกปีกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ (กรณีทีเ่ลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

79.49 79.49 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์ 32 32 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ทีม่ีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 13.0 13 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 19.0 19 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 34 34 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 2.0 2 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 32.0 32 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ 13 13 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 2.0 2 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 11.0 11 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ 1 1 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ - - 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - - 
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- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 1.0 1 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของปีท่ีผ่ำนมำ (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

19.23 19.23 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของปีท่ีผ่ำนมำ (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

19.23 19.23 

จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเทำ่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 900 900 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 619.48 619.48 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 280.25 280.25 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบรกิำรให้นักศึกษำ 127 127 
จ ำนวน Notebook และ Mobile Device ต่ำงๆ ของนักศึกษำท่ีมีกำรลงทะเบยีนกำรใช้ Wi-Fi 
กับสถำบัน 

4,353.00 4,353.00 

ผลกำรประเมินคณุภำพกำรให้บรกิำรห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นักศึกษำ (จำกคะแนนเต็ม 5) 

4.14 4.14 

ผลกำรประเมินคณุภำพกำรให้บรกิำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนและ
กำรพัฒนำนักศึกษำ อำทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต็ในระบบไรส้ำย (จำกคะแนนเตม็ 5) 

3.92 3.92 

ผลกำรประเมินคณุภำพในกำรใหบ้ริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอื่นๆ อำทิ งำนทะเบียน
นักศึกษำผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์กำรบริกำรอนำมยัและกำรรักษำพยำบำล กำรจดักำร
หรือจัดบริกำรดำ้นอำหำรและสนำมกีฬำ (จำกคะแนนเต็ม 5) 

3.82 3.82 

ผลกำรประเมินคณุภำพในกำรใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อำทิ ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสยี กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบรเิวณอำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกีย่วข้อง (จำก
คะแนนเตม็ 5) 

4.12 4.12 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ.1) 246 246 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีต่อบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ 237 237 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพ
อิสระ) 

187 187 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีป่ระกอบอำชีพอิสระ 9 - 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ - 10 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีม่ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว - 7 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีศ่ึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 24 24 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีอุ่ปสมบท - - 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่เกณฑ์ทหำร - - 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระ (ค่ำเฉลีย่) 

13,781.39 13,781.39 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ. 2 16.2) 83 236 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับ สมศ. 2 16.2) 83 83 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำเอกท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส ำหรับ สมศ. 2 16.2) 83 2 
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จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่ได้รับกำรประเมินคณุภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

4 61 

ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.16 4.16 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำโทที่ได้รับกำรประเมินคณุภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

- 20 

ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทตำมกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทตำมกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.31 4.31 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำเอกท่ีได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

2 2 

ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกตำมกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกตำม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.97 3.97 

ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติ ตำมกรอบ TQF - - 
จ ำนวนบัณฑติที่ไดร้ับกำรประเมิน ตำมกรอบ TQF ทั้งหมด 2 2 
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อบัณฑติระดับปริญญำตร ีโท เอก ตำมกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.19 4.19 

จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยที่เปน็ผลจำกวิทยำนิพนธ ์หรือบทควำมจำกสำรนิพนธ์ หรือบทควำม
จำกศิลปนิพนธ ์[ผลงำนของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปริญญำโท ท่ีผ่ำนกำรกลั่นกรอง (peer 
review) โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมเป็นกรรมกำรพิจำรณำด้วย] 

59 59 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่มีกำรตพีิมพ์เผยแพรสู่ส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - - 
- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำต ิ(proceedings) 

15 15 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ (proceedings) หรือมกีำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดบัชำติ 

43 43 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 1 1 
จ ำนวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรคจ์ำกศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงำนของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท) 

- - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ระดบัสถำบันหรือจังหวัด - - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

- - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซยีน - - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - - 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 85 85 
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จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยจำกวทิยำนิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก) 

4 4 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ/ระดับ
นำนำชำติ หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI (จ ำนวนบทควำมที่นับใน 
ค่ำน้ ำหนักน้ี จะต้องไม่นับซ้ ำกับคำ่น ำหนักอ่ืนๆ) 

4 1 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีช่ือปรำกฏในประกำศของ  
สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ำกับท่ีนับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 

- - 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในประกำศ
ของ สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 

- - 

- -จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่มีชื่อปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจดัอันดับ
วำรสำร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ ำนวน
บทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 

- - 

จ ำนวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรคท์ี่เผยแพร ่(ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอก) - - 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ระดบัสถำบันหรือจังหวัด - - 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - - 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

- - 

- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซยีน - - 
- -จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ - - 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 2 3 
(สบช.)จ ำนวนนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำภำยในเวลำที่ก ำหนดในหลกัสูตร - - 
(สบช.)จ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำทั้งหมด (รหสัเดียวกัน) - - 
(สบช.)จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีส่อบผ่ำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพภำยใน 1 ปี - - 
(สบช.)จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทัง้หมดในปีกำรศึกษำเดียวกัน - - 
จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนทั้งหมดในปีกำรศึกษำนั้น 410 410 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 239 239 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท 142 142 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก 29 29 
จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรประเมินควำมพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภำพกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนฯ 289 289 
- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี 289 289 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
จ ำนวนรำยวิชำที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภำพกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอนฯ ที่น้อยกว่ำ 3.51 

- - 

- -ระดับอนุปริญญำ - - 
- -ระดับปรญิญำตร ี - - 
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- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปรญิญำโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปรญิญำเอก - - 
องค์ประกอบท่ี 684 - - 
ผลกำรประเมินคณุภำพของกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่
นักศึกษำ (จำกคะแนนเตม็ 5) 

4.52 4.52 

ผลกำรประเมินคณุภำพของกำรให้บริกำรข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ (จำกคะแนน
เต็ม 5) 

3.74 3.74 

ผลกำรประเมินคณุภำพของกำรจดักิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่
นักศึกษำ (จำกคะแนนเตม็ 5) 

4.21 4.21 

องค์ประกอบท่ี 146 - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำทีไ่ด้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค ์

85 85 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำทีไ่ด้รับควำมรูด้้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัย 85 85 
จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรยื่นกำรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตร - - 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยในสถำบัน 6,084,500.00 5,992,500.00 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 6,084,500.00 5,992,500.00 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบัน 155,794,500.00 102,832,811.00 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 155,794,500.00 102,832,811.00 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ำศึกษำต่อ) 71 71 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 71 71 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ำศึกษำต่อ) 4 4 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 4 4 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีล่ำศึกษำต่อ 9 9 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 9.0 9 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ  - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำตอ่ 1 1 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  1.0 1 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ/ระดับ
นำนำชำติ หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำ

79 40 
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น้ ำหนักนี้ จะต้องไมซ่้ ำกับท่ีนับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 79 40 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนบทควำมวิจยัฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฏในประกำศของ สมศ. 
(จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนกันี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอ่ืนๆ) 

17 - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 17 - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีม่ีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศ
ของ สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 

4 - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 4 - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่มีช่ือปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจดัอันดับ
วำรสำร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ ำนวน
บทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ) 

34 31 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 34 31 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือจังหวัด (ผลงำนของอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ) 

- - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ) 

- - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (ผลงำนของ
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ) 

- - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซียน (ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัยประจ ำ) 

- - 

- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ(ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัยประจ ำ) 

- - 
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- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ - - 
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - - 
จ ำนวนรวมของผลงำนวิจยัที่น ำไปใช้ประโยชน ์ 39 10 
จ ำนวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรคท์ี่น ำไปใช้ประโยชน ์ - - 
จ ำนวนรวมของผลงำนวิชำกำรทีไ่ด้รับกำรรับรองคณุภำพ 1 1 
- -บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพมิพ์ในวำรสำรระดับชำต ิ - - 
- -บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพมิพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำต ิ - 24 
- -ต ำรำหรือหนังสือท่ีมีกำรประเมนิผ่ำนตำมเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวุฒิที่สถำนศึกษำก ำหนด (ผลงำน
จะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงำน)  

- - 

- -ต ำรำหรือหนังสือท่ีใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพจิำรณำตำมเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว หรือต ำรำหรือหนังสือท่ีมคีุณภำพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนตำมเกณฑ์
ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ผลงำนจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงำน) 

1 3 

รำยกำร Common Data Set 1 - - 
องค์ประกอบท่ี 214   
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำรตำมแผนท่ีสภำสถำบันอนุมตัิ 54 54 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ เฉพำะกำรเรียนกำรสอน 34 36 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ เฉพำะกำรวิจัย 1 1 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ ทั้งกำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัย 

4 3 

องค์ประกอบท่ี 693   
ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก
คะแนนเตม็ ๕ 

4.03 4.03 

องค์ประกอบท่ี 585   
คะแนนผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำสถำบัน (คะแนนเต็ม ๕) - - 
คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำสถำบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) - 4.55 
องค์ประกอบท่ี 694   
ผลกำรประเมินควำมเห็นของบุคลำกร เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของสถำบันที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ (จำกคะแนนเต็ม ๕) 

4.20 4.20 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่ได้รับกำรประเมินคณุลักษณะตำมอัตลักษณ ์ 61 61 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญำตรีที่มีคณุลักษณะตำมอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.23 4.23 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำโทที่ได้รับกำรประเมินคณุลักษณะตำมอัตลักษณ์ 20 20 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญำโทที่มคีุณลักษณะตำมอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 4.43 4.43 
จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำเอกท่ีได้รับกำรประเมินคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ 2 2 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญำเอกท่ีมคีุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ (คะแนนเตม็ ๕) 4.17 4.17 
ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติที่มีคณุลักษณะตำมอัตลักษณ ์ 4 4 
จ ำนวนบัณฑติที่ไดร้ับกำรประเมินคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ ทั้งหมด 236 236 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 4.28 4.28 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกีย่วกับกำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ควำมเชีย่วชำญเฉพำะของสถำนศกึษำ (จำกคะแนนเต็ม ๕) 

- - 

 


