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    สํานักงานประกันคุณภาพ (หลังการประเมิน)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

(Self Assessment Report : SAR) 

 



คํานํา 

 
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร มีภารกิจหลัก 4 ประการ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหภารกิจดังกลาวเปนท่ียอมรับและไดมาตรฐานสากล คณะฯ จึงไดมีระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ และพยายามพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค  เ พ่ือรายงานผลการดําเนินงาน                        

ของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ในรอบปการศึกษา 2556 (ตั้งแตวัน ที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง                                

31 พฤษภาคม 2557) ตามตัวบงชี้ ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา และเพ่ือรายงานผล

การวิเคราะหตนเองระดับคณะและระดับสาขาวิชา เพ่ือทําใหทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ

ตลอดจนนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประจําป

การศึกษา 2555  มาพิจารณาแลวจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงคณะ ฯ ตอไป 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานของคณะฯ ท่ีไดรวมสรางผลงาน

ตลอดจนใหแนวคิด ขอเสนอแนะ และเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาและ

ปรับปรุง คณะฯ ขอขอบคุณคณะทํางานประกันคุณภาพ ท่ีมุงม่ันทํางานดวยความวิริยะ อุตสาหะ รวมท้ังบุคลากร

ทุกทานท่ีไดใหความรวมมือทําใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเองสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตามคําขวัญของ               

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ท่ีวา  

“มุงผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีจับตองได” 
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ผูชวยศาสตราจารย ศิริวัฒน  พูนวศิน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

                                        วันท่ี    22 กันยายน 2557  
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บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร 
 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการสถาปนาเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 

2543 ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธาน ของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง  

 คณะไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ประกอบดวย ตัวบงชี้ท่ี

พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12 

(ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบงชี้ท่ี  15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานขอมูล แตไมนําคะแนนมา

พิจารณา) รวมท้ังหมด 37 ตัวบงชี้  

  ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 

องคประกอบ จํานวน 37 ตัวบงชี้ (มก. 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ไมรวมตัวบงชี้ 12, 15, 

16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.06 อยูในระดับ ดี   โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี้ 

มีผลการประเมิน 2.47 อยูในระดับ ตองปรับปรุง ดานกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.89 อยู

ในระดับ ดี  และดานผลผลิตหรือผลลัพธ จํานวน 14  ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 3.39 อยูในระดับ พอใช 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

องคประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องคประกอบที่  1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค

และแผนการดําเนนิการ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 3.55 3.47 ดี พอใช 

องคประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ  5.00 4.50 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่  4 การวิจัย  3.03 3.03 พอใช พอใช 

องคประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 3.73 ดี ดี 

องคประกอบที่  6 การทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 4.94 4.94 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.13 3.93 ดี ดี 
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• ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

มาตรฐานที ่1 ดานคุณภาพบัณฑิต         3.37 3.37 พอใช พอใช 

มาตรฐานที ่2 ดานการบริหารจดัการการอุดมศึกษา     

 ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  4.96 4.96 ดีมาก ดีมาก 

 ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.14 3.74 ดี ดี 

มาตรฐานที ่3 ดานการสรางและพัฒนาสงัคม

ฐานความรูและสงัคมแหงการเรียนรู 

3.37 3.37 พอใช พอใช 

คะแนนภาพรวม 4.13 3.93 ดี ดี 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

ดานการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 4.37 3.78 ดี ดี 

ดานกระบวนการภายใน 4.82 4.82 ดีมาก ดีมาก 

ดานการเงิน 3.17 3.17 พอใช พอใช 

ดานบุคลากร การเรียนรูและนวตักรรม 2.87 2.87 พอใช พอใช 

คะแนนภาพรวม 4.13 3.93 ดี ดี 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด

การศึกษา 

4.30 4.25 ด ี ดี 

1)   ดานกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2)   ดานวชิาการ 3.19 3.19 พอใช พอใช 

3)   ดานการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4)   ดานการบริหารจัดการ 4.96 4.96 ดีมาก ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนนิการตามภารกิจของ

สถาบนัอุดมศึกษา 

4.03 3.68 ด ี ดี 

1)    ดานการผลิตบณัฑิต 4.07 3.78 ด ี ดี 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

2)    ดานการวิจัย 3.03 3.03 พอใช พอใช 

3)    ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 3.73 ดีมาก ดี 

4)    ดานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.13 3.93 ด ี ดี 

  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ พบวา มีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 

4.51-5.00) จํานวน 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน 6 

ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จํานวน 2 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมี

คุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จํานวน 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยู

ในระดับตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) จํานวน 5  ตัวบงชี ้ไดแก - (เฉพาะกรณีท่ีมีตัว

บงชี้ท่ีตองปรับปรุงเรงดวน) 

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้ 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 

• จุดแข็ง 1. คณะฯ มีความรูความเขาใจปญหาตางๆ ของ

นิสิตเปนอยางดี เนื่องจากอาจารยมีอายุไม

มากและหลายทานเปนศิษยเกา ทําใหการทํา

กิจกรรมพัฒนานิสิตกระทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. คณะฯ มีระบบบริหารจัดการท่ีเขมแข็ง 

บุคลากรสายสนับสนุนมีความรอบรูในงาน

หลายดาน ทําใหสามารถทดแทนกันไดอยาง

ราบรื่น 

ไมมี 

• แนวทางเสริม

จุดแข็ง 

1. ควรเนนจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตอยางกระชับ 

และนําพานิสิตใหมีการพัฒนาดานวิชาการ 

จริยธรรม และการใชชีวิตในสังคม 

2. สงเสริมใหมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใน

ตําแหนงตางๆ 

ไมมี 

• จุดท่ีควร

พัฒนา 

1. คณะฯ ยังมีอัตราสัมฤทธิ์ผลดานการศึกษา

ของนิสิต ท่ีควรสูงกวานี้ 

2. ผลงานวชิาการของคณาจารยยงัมีไมมาก 

ไมมี 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

• ขอเสนอแนะ 1. ในการดําเนินงาน ควรถือเอาเรื่องวิชาการ

นิสิตเปนจุดเนน 

2. ควรมีการตอยอดผลงานจากโครงงานนิสิตให

เปนงานิวชาการรวมกับคณาจารย 

1. แผนกลยุทธของคณะฯ  ควรให

ความสํ า คัญ กับการ คิด เชิ งกลยุทธ  

(Strategic Thinking)  เพ่ือใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเชิงการบริหารจัดการมุงสู

เ ป าป ระส งค ท่ี ร ะบุ ไ ว ใ นวิ สั ย ทั ศน 

นโยบายและกําหนดตัวบงชี้ของแผลกล

ยุทธท่ีเนนผลลัพธหรือผลกระทบมากข้ึน 

(Outcome KPI)  เปนตัวกําหนด

ทิศทางของคณะ  และมีแผนพัฒนางาน

ประจํา  และตัวบงชี้การพัฒนาเปนตัว

ขับเคลื่อน  โดยไมใชตัวบงชี้ตามเกณฑ

มาตรฐาน  สกอ.  หรือ  สมศ.  มาเปน

กรอบคิด 

2. ควรพัฒนาแนวคิดการบูรณาการ

ระบบการวางแผนและบริหารโครงการ

บริการวิชาการ  ใหสามารถบูรณาการ

ไปพรอมๆกับการเรียนรูของนิสิตและ

การวิจัยของอาจารย  โดยมีเปาหมายให

งานบริการเกิดประโยชนตอผูใชหรือ

ผลกระทบตอสังคม  นิสิตไดรับการ

เรียนรูผานกระบวนการบริการวิชาการ  

หรือผานกระบวนการวิจัยของอาจารย  

และอาจารยสามารถสรางผลงานวิจัย

จากโครงการบริการวิชาการ  (ควร

ดําเนินการในระดับวิทยาเขตฯ ดวย) 

3. ควรทบทวนการใชกระบวนการ

จัดการความรู  และบริหารจัดการความ

เสี่ยงใหเปนเครื่องมือสําหรับการบริหาร

มุงสูเปาหมายทางดานยุทธศาสตร กล

ยุทธ(ควบคูกับการวางแผนกลยุทธทาง

การเงินท่ีมีความออนไหวจากการพ่ึงพา

รายไดจากคาธรรมเนียมนิสิตในสัดสวน
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

ท่ีสูงมาก)  ท่ีคณะมุงเนนในแตละป  

โดยเฉพาะดานการวิจัยและการเรียน

การสอน  เพ่ือใหคณะเปนองคกรท่ีมี

ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีธรรมาภิบาล  ตามวิสัยทัศน ท่ี

กําหนดไว  และควรเพ่ิมบทบาทของ

กรรมการประจํ าคณะให พิจารณา

ทบทวนและใหขอเสนอแนะตอผูบริหาร

ตอนโยบาย  แผนกลยุทธและการ

จัดการความเสี่ยงมากยิ่งข้ึน 

4. ค ว ร มี แ ผ น ก า ร รั บ นิ สิ ต ท่ี

สอดคลองกับจํานวนอาจารยประจํา 

หองเรียนและหองปฏิบัติการ  เพ่ือให

การเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ  ไมมีภาระงานสอน

มากเกินไปจนไมมีเวลาทํางานวิจัย 

• แนวปฏิบัติท่ีดี 1. คณะฯ มีการจัดทําเครื่องมือ เครื่องใช

หองปฏิบัติการข้ึนเอง ทําใหประหยัด

งบประมาณและเปนประสบการณท่ีดีของ

นิสิต 

- 
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บทท่ี 1  

ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ 

1.1 ช่ือหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา  

• ช่ือหนวยงาน   

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

• สถานท่ีตั้ง       

59 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

• ตราประจําหนวยงาน 

- 

• สีประจําหนวยงาน 

สีแดงเลือดหมู 

• ประวัติความเปนมา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับทบวงมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐบาลและเอกชน ภายในจังหวัด

สกลนคร จัดทําโครงการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ข้ึนเปน

วิทยาเขตสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติเปนปท่ี 50 กอปรกับ

เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจาย โอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคของประเทศในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (2535-2539) และ ฉบับท่ี 8 (2540-2544) 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดรับการจัดตั้งให เปนคณะอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2543 ตามประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง จัดตั้งคณะ สํานัก และสํานักงานวิทยาเขต ท่ีจังหวัดสกลนคร และไดเริ่ม

ดําเนินการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแตปการศึกษา 2543  ในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ซ่ึงใชรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตบางเขน  

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

จากนั้นคณะฯ ไดสราง และพัฒนาหลักสูตรข้ึนมาใหม และเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2546 ทดแทนหลักสูตร

เดิมท้ังหมด ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
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ในปการศึกษา 2547 คณะฯ ไดขอใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ิมอีก 1 หลักสูตร  

ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดจัดการเรียนการสอนในโครงการพิเศษ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร และในปการศึกษา 2551 เพ่ิมอีก 2 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนในการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหตอบสนองตอ

ความตองการดานการศึกษาของประชาชนในทองถ่ินใกลเคียงมหาวิทยาลัย และขยายโอกาสทางการศึกษาใหแก

นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาหรือทางดานสายวิชาชีพ  ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา 

ในปการศึกษา 2551 คณะฯ ไดทําการปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามรอบระยะเวลาการ

ปรับปรุงหลักสูตร (ทุกๆ 4 ป) ทําใหคณะฯ ไดหลักสูตรฉบับปรับปรุง ดังนี้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

ในปการศึกษา 2553 คณะฯ ไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ประยุกต ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีผสมผสานความรูทางเคมีประยุกตหลาย ๆ ดาน เชน เคมีเกษตร เคมีอาหาร เคมีพอลิเมอร 

เปนตน โดยเนนภาคปฏิบัติเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีสามารถประยุกตใชงานทางเคมีในหลาย ๆ ดาน อีกท้ังคณะฯ ไดรับ

มอบหมายใหบริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ขอใหหลักสูตรดังกลาว สังกัดคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรในเบื้องตนกอน และเม่ือมีความพรอมก็จะ

ดําเนินการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตรตอไป 

 ในปการศึกษา 2554  ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ไดดําเนินการเปดทําการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิม 2 หลักสูตร โดยขอใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร รวมกับคณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตบางเขนซ่ึงไดรับการอนุมัติใหนํามาใชเปดการเรียน

การสอนแลว โดยเปดรับนิสิตเขาศึกษาในภาคตนปการศึกษา 2554 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 

รศ.ดร.พงษศักดิ์  สุริยวนากุล ดํารงตําแหนง  

2543 – 28 สิงหาคม 2550 
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รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท ดํารงตําแหนง  

28 สิงหาคม 2550 – 27 สิงหาคม 2554 

 

รศ.ดร.พงษศักดิ์  สุริยวนากุล ดํารงตําแหนง  

28 สิงหาคม 2554 – 26 ธันวาคม 2554(รักษา

ราชการแทนคณบดี) 

 

ผศ.ศิริวัฒน  พูนวศิน ดํารงตําแหนง  

27 ธันวาคม 2554 – 26 ธันวาคม 2558 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และนโยบายหลัก  

• ปรัชญา/ปณิธาน   

 ภายใตการนําของคณบดีคนปจจุบัน ไดมีการระดมความคิดบุคลากรเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรคณะและ

แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2559) ในวันท่ี 17 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนปรัชญา 

ยุทธศาสตร และกลยุทธใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันยิ่งข้ึนดังนี้ 

ปรัชญา 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เปนหนวยงานท่ีมุงม่ันในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู

ดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ใหเกิดความเจริญงอกงาม ทางภูมิปญญา ท่ีเพียบพรอมดวยวิชาการ 

ตลอดจนผลิตบัณฑิตเพ่ือเปนผูชี้นําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณท่ีดีตอสังคม เพ่ือความเจริญของชาติ 

ปณิธาน 

   สรางและบูรณาการองคความรู ใหสอดคลองกับความตองการของภูมิภาคและประเทศ ดวยระบบ

การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ โดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
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คําขวัญ 

มุงผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีจับตองได 

• วัตถุประสงค (จากการกอตั้งคณะเทานั้น) 

 การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรเปนไปตามวัตถุประสงคเดียวกับการจัดตั้งวิทยาเขต คือ 

1) สรางบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัยในศาสตรและศิลปอยางตอเนื่องและเปน

สากล 

2) สรางสรรคองคความรู เปนแหลงวิชาการท่ีเขมแข็งของภูมิภาค เพ่ือสรางความเจริญแกสังคมและ

เศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน 

3) เปนศูนยกลางการสนับสนุนการดําเนินงานทางวิชาการแกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

โครงการศิลปาชีพ 

4) สรางสรรคชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองได ระดมและผสมผสานความรูชุมชนทองถ่ินกับวิทยาการสมัยใหม

เปนภูมิปญญาไทย และถายทอดสูภูมิภาคอยางมีประสิทธิผล 

5) พัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใหบุคลากรและชุมชนมีจิตสํานึก ในการ

พัฒนารวมกัน 

• วิสัยทัศน 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ มีระบบบริหาร

จัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีผลงานเปนท่ีเปนรูปธรรม เปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคลุมน้ําโขง  

• พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีทักษะและความรูท่ีไดมาตรฐาน สามารถครองตนอยางมีคุณธรรมและเปนผูนํา

สังคมได 

2)  พัฒนางานวิจัย บูรณาการองคความรูเพ่ือประโยชนของภูมิภาคและประเทศไทย 

3)  บริการวิชาการ เพ่ือสังคมท่ียั่งยืน ถายโอนองคความรูกับสาธารณะ เพ่ือชวยพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย 

4)  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคและประเทศไทย 

• เปาหมาย 

- 

• นโยบายหลัก 

ดานการผลิตบัณฑิต 

บัณฑิตทุกคนมีงานทํา 
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ดานการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม 

ทุกผลงานไดรับการเผยแพรหรือใชประโยชน 

ดานการบริการวิชาการ 

ทุกผลงานตอบสนองชุมชน 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บูรณาการกับการผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอน 

ดานการบริหารจัดการ 

มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีธรรมาภิบาล 

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

โครงสรางบริหารงานการเรียนการสอน 

 

 

  

 

 

 

 

 โครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา 

วิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอม 

หัวหนาสาขาวิชา 

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

หัวหนาสาขาวิชา 

วิศวกรรมเคร่ืองกล

และการผลิต 

หัวหนาสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร 

หัวหนาสาขาวิชา 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หัวหนา 

สํานักงานคณบดี 

 

คณบดี 
 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดี 
ฝายแผนพัฒนา

องคกรและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี 

ฝายวิชาการ 

รองคณบดี
ฝายรับเขา

และโครงการ
พิเศษ 

รองคณบดี
ฝายพัฒนา
นิสิตและ

วิเทศสัมพันธ 

   สาขาวิชา สํานักงาน

คณบดี 

 

คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ 

ผูชวยคณบดี 

ฝาย 

วิจัยและบริการ

วิชาการ 
คณะกรรม 

การ 
ฝายพัฒนา

องคกร 
 

ผูชวยคณบดี 

ฝาย 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผูชวยคณบดี 

ฝาย 

วิชาการ 

คณะกรรม 
การ 

ฝายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

หัวหนา 

ศูนยวิจัยบริการ

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

ผูชวยคณบดี 
ฝาย 

ประกัน 
คุณภาพ 

คณะกรรม 
การ 

ฝายนโยบาย 
และแผน 

คณะกรรม 
การ 

ฝายประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรม 
การ 

ฝายวิชา 
การ 

คณะกรรม 
การ 

ฝายรบัเขา 
และ 

โครงการพิเศษ 

ผูชวยคณบดี
ฝาย 

รับเขาและ 
กิจการ 
พิเศษ 

ผูชวยคณบดี
ฝาย 

พัฒนานิสิต
และวิเทศ
สัมพันธ 

คณะกรรมการ 
ฝายกิจการนิสิต

และ 
วิเทศสัมพันธ 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการ

 

คณะกรรม 
การฝาย

สารสนเทศ 
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1.4 รายนามผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ 

1. รายนามผูบริหาร 

1. ผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน พูนวศิน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2. นายสันติ โถหินัง รองคณบดีฝายวิชาการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรีพละ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยทวี งามวิไลกร รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ 

5. พ.อ.อ.เพ่ิมพล กุดจอมศรี รองคณบดีฝายรับเขาและโครงการพิเศษ 

6. นางสาวนารีรัตน กิติศรีปญญา รองคณบดีฝายแผนพัฒนาองคกรและประกันคุณภาพ 

7. นายสังคม ศรีสมพร หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

8. นายทศพล จตุระบลุ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

9. นายพนม ทาวดี หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

10. นายชิวาลรัตน มาสิงบุญ หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

11. นายสุภาพ กัญญาคํา หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. นางสุดารัตน แจงบํารุง เลขานุการคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2. รายนามคณะกรรมการประจําคณะ 

1. ผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน พูนวศิน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2. นายสันติ โถหินัง รองคณบดีฝายวิชาการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรีพละ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยทวี งามวิไลกร รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ 

5. พ.อ.อ.เพ่ิมพล กุดจอมศรี รองคณบดีฝายรับเขาและโครงการพิเศษ 

6. นางสาวนารีรัตน กิติศรีปญญา รองคณบดีฝายแผนพัฒนาองคกรและประกันคุณภาพ 

7. นายสังคม ศรีสมพร หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

8. นายทศพล จตุระบุล หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

9. นายพนม ทาวดี หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

10. นายชิวาลรัตน มาสิงบุญ หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

11. นายสุภาพ กัญญาคํา หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. นายเศรษฐกร กาเมือง ตัวแทนบุคลากร 

13. นางสุดารัตน แจงบํารุง เลขานุการคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

3. รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ 

- 
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1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน  

  ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนรวมท้ังหมด 7 หลักสูตร 

5 สาขาวิชา โดยเปนระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - หลักสูตร - สาขาวิชา 

ระดับปริญญาโท แผน ก รวม 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ข รวม - หลักสูตร - สาขาวิชา และ

ระดับปริญญาเอก - หลักสูตร - สาขาวิชา ท้ังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คิดเปนรอยละ - ของหลักสูตรท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในแตละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา 

(หนวย : หลักสูตร) 

ภาควิชา/สาขาวิชา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาต ิ รวม หลักสูตรภาคพิเศษ* 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
แผน 

ก 

แผน 

ข 

แผน 

ก 

แผน 

ข 

แผน 

ก 

แผน 

ข 

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 1 - - - - - - - 1 - - - - 

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 1 - - - - - - - 1 1* - - - 

วิศวกรรมโยธาและสิง่แวดลอม 1 1 - - - - - - 2 1* - - - 

วิทยาศาสตร 1 - - - - - - - 1 - - - - 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 - - - - - - - 2 1* - - - 

รวม 6 1 - - - - - - 7 3* - - - 

หมายเหตุ –  ใส * ไวที่หลักสูตรภาคพิเศษ หากเปนการนาํหลักสูตรภาคปกติที่มีอยูแลว ไปเปดสอน 

• หลักสูตรภาษาไทย รวมท้ังหมด 7 หลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี รวม 6 หลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 13 13 26 

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 22 22 44 

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 24 - 24 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 21 42 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 8 - 8 

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต 61 - 61 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน  149 56 205 
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 ระดับประกาศนียบัตร รวมท้ังหมด - หลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1 - - - - 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน (ระบุจํานวน) (ระบุจํานวน) (ระบุจํานวน) 

 

 ระดับปริญญาโท รวมท้ังหมด 1 หลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1 วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธาและส่ิงแวดลอม 14 - 14 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 14 - 14 

 

 ระดับปริญญาเอก รวม - หลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1 - - - - 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน (ระบุจํานวน) (ระบุจํานวน) (ระบุจํานวน) 

• หลักสูตรนานาชาติ รวม - หลักสูตร 

- 

1.6 จํานวนนิสิตทั้งหมด FTES และผูสําเร็จการศึกษา 

• จํานวนนิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (ใชขอมูลสํานักทะเบียนและ

ประมวล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556) 
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตรี 1,496 242 - - 1,738 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 

ปริญญาโท แผน ก 30 - - - 30 

แผน ข - - - - - 

ปริญญาเอก - - - - - 

รวมจํานวนนิสิตท้ังหมด 1,526 242 - - 1,768 

รวมจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก และ

ปริญญาเอก 

30 - - - 30 

รอยละของจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน 

ก และปริญญาเอกตอจํานวนนิสิตท้ังหมด 

1:50.87 - - - 1:60.63 
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• จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 

แยกตามภาควิชา/สาขาวิชา (ใชขอมูลกองแผนงาน) 
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตรี 1,697.53 179.74 - - 1,877.26 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 

ปริญญาโท แผน ก 20.92 - - - 20.92 

แผน ข - - - - - 

ปริญญาเอก - - - - - 

รวม FTES 1,739.36 179.74 - - 1,919.10 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 56) 
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตรี 166 80 - - 246 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 

ปริญญาโท แผน ก - - - - - 

แผน ข - - - - - 

ปริญญาเอก - - - - - 

รวมจํานวนบัณฑิตท้ังหมด      

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 

2556 (ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี)  

  (การนับจํานวนบุคลากร กําหนดใหนับท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป  คิดเปน 1 คน   6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 

คน   นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได) 

• จํานวนอาจารยประจํา (FTET) (ไมนับรวมลาศึกษาตอ) 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย - 41 15 56 

ผูชวยศาสตราจารย - 2 8 10 

รองศาสตราจารย - - 1 1 

ศาสตราจารย - - - - 

รวม - 43 24 67 
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• จํานวนอาจารยประจําท่ีลาทุกประเภท (ลาศึกษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยตางประเทศและลา.....) 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย - 18 - 18 

ผูชวยศาสตราจารย - 1 - 1 

รองศาสตราจารย - - - - 

ศาสตราจารย - - - - 

รวม - 19 - 19 

• จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย - 57 17 74 

ผูชวยศาสตราจารย - 3 8 11 

รองศาสตราจารย - - 1 1 

ศาสตราจารย - - - - 

รวม - 60 26 86 

• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นักวิจัย - - - - - 

ชวยวิชาการ 6 21 6 - 33 

รวม      
แรงงาน เชน พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับรถ ฯลฯ - - - - - 

  

1.8 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 

 รายจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) รอยละ สัดสวนงบประมาณ 

แผนดิน : เงินรายได แผนดิน เงินรายได รวม 

รวม 4,753,533.72 14,578,064.92 19,331,597.94 100 ............. : …………. 

-  งบบุคลากร 0.00 1,385,157.04 1,385,157.04 7.2 ............. : …………. 

-  งบดําเนินการ 3,273,855.77 4,493,030.18 7,766,885.95 40.2 ............. : …………. 

-  งบลงทุน 1,479,677.95 3,596,217.00 6,451,336.95 33.4 ............. : …………. 
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ประเภท งบประมาณ (บาท) รอยละ สัดสวนงบประมาณ 

แผนดิน : เงินรายได แผนดิน เงินรายได รวม 

-  งบอุดหนุน - 3,058,880.00 3,058,880.00 15.8 ............. : …………. 

-  งบรายจายอ่ืนๆ - 669,338.00 669,338.00 3.5 ............. : …………. 

-  กันเงินไวเหลื่อมป - 1,375,442.00 -   

• ประมาณการรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน (บาท) 

-  งบประมาณแผนดิน 4,769,500.00 

-  งบประมาณเงินรายได 16,564,670.00 

รวมท้ังหมด 21,334,170.00 

สัดสวนงบประมาณแผนดิน : เงินรายได   1:3.473 

 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณ (บาท) 

แผนดิน เงินรายได รวม 

-  งบบุคลากร - 1,727,900.00 1,727,900.00 

-  งบดําเนินการ 3,242,700.00 4,063,000.00 7,305,700.00 

-  งบลงทุน - 3,231,000.00 3,231,000.00 

-  งบอุดหนุน - 3,950,000.00 3,950,000.00 

-  งบรายจายอ่ืนๆ - 516,000.00 516,000.00 

-  งบสํารองจาย - 100,000.00 100,000.00 

รวมท้ังหมด 3,242,700.00 13,587,900.00 16,830,600.00 

 อาคารและสถานท่ี 

(มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุชื่ออาคารท้ังหมดของคณะและพ้ืนท่ีใชสอย ปท่ีเริ่มใชอาคาร) 
ชื่ออาคาร ปท่ีเริ่มใช พ้ืนท่ีใชสอย 

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบอาคาร

ประหยัดพลังงาน 

(ใช/ไมใช) 

รูปภาพอาคาร 

อาคารท่ี ชื่ออาคาร 

1 

 

 

อาคารบริหาร 2540 5,262 ใช 

 
2 อาคารเรียนรวม 2542 6,375 ไมใช 

 
3 

 

 

อาคารชุดพักอาศัย 2543 4,435 ไมใช 
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ชื่ออาคาร ปท่ีเริ่มใช พ้ืนท่ีใชสอย 

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบอาคาร

ประหยัดพลังงาน 

(ใช/ไมใช) 

รูปภาพอาคาร 

อาคารท่ี ชื่ออาคาร 

4 

 

 

อาคารหอพักนิสิตชาย 2543 6,234 ไมใช 

 
5 

 

 

อาคารหอพักนิสิตหญิง 2543 6,234 ไมใช 

 
6 

 

 

อาคารปฏิบัติการรวม 2543 2,759 ไมใช 

 
7 

 
อาคารวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

2545 9,200 ไมใช 

 
8 

 

 

อาคารปฏิบัติการ

เครื่องกลและ อาคาร

ปฏิบัติการเทคโนโลยี

อาหาร 

2545 1,300 ไมใช 

 

9 

 
อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2545 8,000 ไช 

 
10 อาคารโรงอาหารกลาง 2546 1,820 ไมใช 

 
11 

 

 

 

 

 

อาคารโรงกรองน้ํา/หอ

วิทยาเขต 

2546 1,995 ไมใช 

 
12 

 
อาคารสนามกีฬา 2547 3,200 ไมใช 

 
13 

 
อาคารพิพิธภัณฑองค

ความรู นิธิปญญา 

2548 3,200 ไมใช 
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ชื่ออาคาร ปท่ีเริ่มใช พ้ืนท่ีใชสอย 

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบอาคาร

ประหยัดพลังงาน 

(ใช/ไมใช) 

รูปภาพอาคาร 

อาคารท่ี ชื่ออาคาร 

14 

 
อาคารวิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ 

2549 9,960 ใช 

 
15 

 

 

อาคารถ่ินม่ันในพุทธ

ธรรม 

2549 698 ไมใช 

 
16 

 

 

อาคารสถานพยาบาล 2548 1,188 ไมใช 

 
17 

 

 

อาคารชุดพักอาศัย 

หลังท่ี 2 

2549 5,647 ไมใช 

 
18 

 

 

อาคารหอพักนิสิตหญิง  

หลังท่ี 2 

2553 7,760 ไมใช 

 

 ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของวิทยาเขต 

• พ้ืนท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด  7,520,000 

2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  42,781 

3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดยวัสดุ

ประเภทตางๆ เชน ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

188,530.00 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area    4,4801 

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

• รถของคณะ จํานวน (คัน) 

1. รถยนตทุกประเภท 46 

2. รถจักรยานยนต 10 

3. รถจักรยาน 1,700 
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1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเดนที่ภาคภูมิใจ 

ผลงานเดนที่ภาคภูมิใจ 

ดานนิสิต 

1. นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม เขารวมการแขงขันประกวดสะพานเหล็กระดับนานาชาติ 

Bridge loading & Prediction of deflection @ Gifu University ณ ประเทศญี่ปุน นําทีมโดย ผศ.ดร.วัจนวงค 

กรีพละ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ทศพล จตุระบุล หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

และคณาจารยจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม อ.วิทยา ศรีสมบูรณ อ.อมรเดช นวลมณี และ อ.อธิกา 

วงคกวานกลม 

โดยสามารถความาไดถึง 3 รางวัล ไดแก 

- อันดับท่ี 1 Prediction of deflection (ทํานายการแอนตัว) 

- อันดับท่ี 2 Presentation (นําเสนอ) 

- อันดับ 2 Aesthetic (ความสวยงาม) 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตไดเขารวมการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ปท่ี 16/2556              

ณ สนามแขงรถไทยแลนดเซอรกิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระหวางวันท่ี 29 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2556 ไดรับ

รางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3 ประเภทรถประดิษฐ ระดับประชาชนท่ัวไป และรางวัลชนะเลิศ ประเภทรถประดิษฐ

สวยงาม 

3. ผลงานเขารวมโครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 16 (NSC2014) เม่ือ

วันท่ี 8 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

โดยสงผลงานเขารวมท้ังสิ้น 7 กลุม ประกวดไดรับรางวัลเปนเงินสดจํานวน 5,000 บาท 3 กลุม ไดแก 

1. นายรอซาลี กาซอ อ.ท่ีปรึกษาคือ อ.สุรเชษฐ ประสันแพงศรี เรื่อง แอพพลิเคชั่นแจงอุบัติเหตุและผูปวย

ฉุกเฉิน บนอุปกรณสื่อสารไรสาย ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

2. นายธนาวัชร อาจหาญ อ.ท่ีปรึกษาคือ อ.สุรศักดิ์ ตั้งสกุล เรื่อง แอพพลิเคชั่น นามบัตรอิเล็กทรอนิกส  

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

4. นายสุพัฒน วงกันหา นายอัครเดช เขียวอยู และนายวราพงษ หลุมทอง อาจารยท่ีปรึกษาคือ            

อ.ถนอมศักดิ์ วงศมีแกว เรื่อง โปรแกรมเต็งเซิรฟเวอร 

5. ผลงานโครงการแขงขันตอบปญหาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ MSB Festival 2014 ณ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2557 ชื่อทีม IT KU CSC ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

6. นิสิตชั้นปท่ี 4 ประกอบดวยนายประสงค ศรีระวงค, นายศิริศักดิ์ รุงเรือง, นางสาวณัฐชยาน คําภูษา 

นางสาวรัตนพร อาจเสนา และนางสาวเพชรรัตน ไชยรส ไดรับประกาศเกียรติคุณจากหอการคากลุมจังหวัดภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสอง ในฐานะเปนผูเก็บโทรศัพท I-Phone 5 ไดและนําสงคืนเจาของ คือ               

นายมงคล ตันสุวรรณ ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสอง   

7. โครงการคายวิศวไฟฟาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 2 

8. โครงการคายวิศวไฟฟาอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนดานใหญ พิทยาคาร อําเภอวังสามหมอ                

จ.อุดรธานี  

ดานบุคลากร 

1. รางวัลชมเชยจากการประกวดประเภทท่ี 3 แนวปฏิบัติท่ีดีดานบริการวิชาการ ในโครงการประกวดแนว

ปฏิบัติท่ีดี 4 สถาบัน “เครือขายความรวมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” จากผลงาน : โครงการ

บริการและพัฒนาวิชาการของสาขาวิทยาศาสตร  

2. อ.ดร.ธนิกา ขันอาสา ไดรับรางวัล Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2013 จากงาน

ประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference โดยสมาคมเคมีแหงประเทศไทยใน

พระอุปถัมภของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี  

3. อ.ดร.ชิวาลรัตน มาสิงบุญ ไดรับรางวัลงานวิจัยดีเดน เรื่อง “Anomalous change in dielectric 

constant of CaCu3Ti4O12under violet-to-UV irradiation” ในงานวันสถาปนาวิทยาเขต 

4. รางวัลในงาน CSC Quality Award 2013 ประจําปการศึกษา 2556  

- รางวัลประเภทบุคคลคุณภาพทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : อาจารย วิทยา ศรีสมบูรณ 

- รางวัลประเภทผลงานคุณภาพระดับดีเดน  

ดานการเรียนการสอน :  

• โครงการพัฒนาและเสริมสรางทักษะดานวิชาการหรือปฏิบัติการใหแกนิสิตของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดลอม 

• โครงการพัฒนาชุดทดลองและปรับปรุงอุปกรณหองปฏิบัติการ 

ดานบริการวิชาการ ผลงาน : โครงการพัฒนาวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร  

5. งานวิจัยไดรับรางวัลชมเชย ในงานการประชุมวิชาการครั้งท่ี 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

บางเขน เรื่องการศึกษาการใชภาพถายในการตรวจวัดปริมาณสารเคอรคูมินอยดในขม้ินชันดวยการเทียบกับคา              

สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน 

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 

2555 ของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับ

ดูแล/

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1. ควรนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะมา

แปลงเปนแผนปฏิบัติงานประจําป และกําหนดตัวบงชี้

และคาเปาหมายที่สะทอนความสําเร็จตามแผนกลยุทธ/

ยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้ งนํ าตัวบ งชี้ และคา

เปาหมายนั้นๆ มาติดตามผลการดําเนินงาน 

คณะฯ ดําเนนิโครงการประชุม ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร 4 ป ของคณะวทิยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร(2555 – 2558) ในวันที่ 17 -

30 กันยายน 2555 ซึ่งไดแผนยทุธศาสตรคณะฯ 

ฉบับปรับปรุงตามมติทีป่ระชุม และไดแผนปฏิบัติ

ราชการ 2556  (Action Plan 2556) 

รองคณบดี

ฝาย

แผนพัฒนา

องคกรและ

ประกัน

คุณภาพ 

2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะควรครอบคลุม

พันธกิจทั้ง 4 ดาน โดยกําหนดใหพันธกิจดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการดําเนินงานดานการผลิต

บัณฑิตในผลลัพธการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

คณะฯ จัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนาคณะ 

ประจําป 2556 ฉบับปรับปรุง โดยพิจารณาเพิ่ม

ประเด็นยุทธศาสตร ดานการทาํนุบํารุงใน 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4 คือ การทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเชิดชูความเปนไทยและ

นําพาสูสากล 

รองคณบดี

ฝาย

แผนพัฒนา

องคกรและ

ประกัน

คุณภาพ 

3. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานวชิาการที่

ชัดเจนเชื่อมโยงกับแผนพฒันาบคุลากรของวิทยาเขต

โดยใหครอบคลุมทั้งการพัฒนาดานคุณวฒุิ ตําแหนงทาง

วิชาการ และประเดน็การเพิ่มสมรรถนะดานการเรียน

การสอน เทคนิคการสอน การวจิัย การเผยแพรผลงาน

ทางวชิาการ และมีการติดตาม 

คณะฯ มีการจัดทําแผนพฒันาบคุลากรสวน

บุคคล โดยวิเคราะหจากความตองการพัฒนา

ตนเอง จากเจาตัว โดยมุงพัฒนาทั้งทางดาน

คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และประเดน็การ

เพิ่มสมรรถนะดานการเรียนการสอน เทคนิคการ

สอน การวิจัย การเผยแพรผลงานทางวชิาการ 

อีกทั้งมีการติดตามผลการพัฒนาตนเอง โดยมุง

พัฒนา อยางนอย คนละ 1 คร้ังตอป และสรุปผล

การพัฒนา เขารายงานในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ อีกทั้งยังมีการ

สงเสริมและสนับสนนุทั้งดานอํานวยการ และ

ดานงบประมาณเกลี่ยไปยังทุกหนวยงานและทุก

ประเภทบุคลากรตามแผนฯ 

รองคณบดี

ฝายวชิาการ 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับ

ดูแล/

ผูรับผิดชอบ 

1. คณะควรปรับกลไกและมาตรการพัฒนาคณาจารย

ใหมีคุณวุฒิปริญญาสูงข้ึน โดยอาจดําเนินการเชิงรุกเขา

หาสูกลุมเปาหมายหรือสาขาวิชาที่ตองการ เชน การจูง

ใจ การประชาสัมพันธในกลุมนักเรียนทุน  การทํา 

Road show ตามสถาบันการศึกษา มีมาตรการสงเสริม

และผลักดันใหอาจารยประจําลาศึกษาตอตามแผน 

คณะฯ ปรับกลยทุธเพื่อสรรหาผูสนใจสมัครเปน

อาจารยในคุณวุฒทิี่ตองการ โดยการ

ประชาสัมพนัธผานเครือขายสถานศึกษาที่

อาจารยปจจบุันสําเร็จการศึกษาหรือเครือขาย

การวิจัย เพื่อเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาที่กําลังจะ

สําเร็จการศึกษาใหมาสมัครเปนอาจารยใน

สาขาวชิาทีต่องการ อีกทั้งยังสงเสริมใหอาจารย

ประจําลาศึกษาตอ ในระดับปริญญาเอกตาม

แผนอีกดวย 

รองคณบดี

ฝายวชิาการ 

2. คณะควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารย ให เข าสู

ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร เ ป น ร า ย บุ ค ค ล  โ ด ย                 

กําหนดระยะเวลาและกระบวนการซึ่งไดมาถึงผลงาน

ทางวิชาการ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอนที่จะเสนอ

ของตําแหนงฯ 

คณะฯ ไดจัดทําแผนบุคลากรคณะฯ ที่ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราว

ประชุมคร้ังที่ 6/2557 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 

2557 ซึ่งมีแผนพัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการเปนรายบุคคลบรรจุอยูดวย 

รองคณบดี

ฝายวชิาการ 

3. คณะควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารยดานวิชาการให

ครอบคลุมการพัฒนาดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

และสมรรถนะที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน การวิจัย 

ที่เชื่อมโยงกับแผนของสํานักวิทยบริการ มีการติดตาม

ผลการพัฒนาตามตัวบงชี้ความสําเร็จที่ กําหนดไว 

รวมทั้งปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารยใหเหมาะสมกับ

ความตองการของคณะและบุคลากร 

คณะฯ ไดจัดทําแผนบุคลากรคณะฯ ที่ได รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ใน ค ร า วป ร ะ ชุ ม ค ร้ั งที่  6 / 2557  ในวั นที่                    

28 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีแผนพัฒนาอาจารยให

เขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคลบรรจุอยู

ดวย 

รองคณบดี

ฝายวชิาการ 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

-   

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

1. คณะฯ ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตามผลการดําเนินงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ โดย

อาจกําหนดแบบประเมินผลการดํา เนินงานให

ครอบคลุมทั้งดานการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย การ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ และปจจัยเก้ือหนุน  

คณะฯ จัดโครงการเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง 

ระบบการใหบริการทางวิชาการคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร และโครงการ

สารสนเทศงานวิจัยและบริการวชิาการฯ ซึ่งทํา

ใหเกิดกระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาระบบและ

กลไกการติดตามผลการดาํเนินงานวิจัยและ

บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

 

รองคณบดี

ฝายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับ

ดูแล/

ผูรับผิดชอบ 

2. คณะควรสงเสริมและกําหนดมาตรการใหนักวิจัย

เผยแพรผลงานทางวิชาการเปนบทความที่ไดรับการ

ตีพิมพในฐานขอมูลที่ไดรับการรับรอง เชน ISI, SJR, 

Scopus อีกทั้งมีหลักฐานการนําไปใชประโยชน 

คณะฯ ดําเนนิการสงเสริม และกําหนดมาตรการ

ใหนักวิจัยเผยแพรผลงานทางวชิาการเปน

บทความทีไ่ดรับการตีพิมพในฐานขอมูลที่ไดรับ

การรับรอง โดยสรางแนวปฏิบัตใินการขอ

งบประมาณในการทาํงานวิจยั และเผยแพรให

บุคลากรรับทราบ พรอมทั้งนาํเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

รองคณบดี

ฝายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

1. คณะควรจัดใหมีการประเมินผลสําเร็จของการบูร

ณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย โดยการออกแบบประเมินออกเปน 

2 สวน คือการประเมินผลสําเร็จของโครงการกับ

ประเมินผลการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยระบุตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการบูรณาการฯ เชน ความสําเร็จของ

ผลการเรียนรูในรายวิชา (มคอ.3 มคอ.5) การมี

ขอเสนอโครงการวิจัยหรือการไดรับทุนสนับสนุน 

คณะฯ มีการประเมินผลความสาํเร็จการบูรณา

การ ซึ่งใชแบบประเมินผลการดาํเนินงานวจิัย

และบริการงสกลนคร โดยฝายวจิัยและบริการ

วิชาการ 

รองคณบดี

ฝายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. คณะฯ ควรมีการประเมินผลสําเร็จในการบูรณา

การงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอนใหเปนรูปธรรม เชน การจัดทําแบบประเมิน

ผลสําเร็จที่กําหนดตัวชี้วัดอยางชัดเจน อาจอยูในรูป

ของ มคอ.3 และมคอ. 5 

คณะฯ เร่ิมมีการประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานดานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม

กับการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรม โดยใหมี

การประเมินความสําเร็จในการจัดโครงการ และ

แสดงในการประเมนิรายวชิา รายละเอียดดังนี ้

1. ผลการประเมินความสําเร็จโครงการการ

สงเสริมการเรียนรูและเสริมประสบการณ

วิชาการนอกหองเรียน   

 2. ผลการประเมินรายวชิาโครงงาน

วิศวกรรมเคร่ืองกลฯ เร่ือง เคร่ืองสีขาวโบราณ  

3. ผลการประเมินโครงการคายโยธาฯอาสาคร้ังที่ 2  

 

 

  

รองคณบดี

ฝายวชิาการ 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร                                                         

29 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับ

ดูแล/

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

1. ควรมีการจัดการความรูโดยนาํประเด็นความรูที่

เกิดข้ึนจากการวิจัยในชัน้เรียน หรือจากผูอาวุโส/ผูรู 

มากําหนดเปนประเด็นความรู โดยระบุกลุมเปาหมาย

ที่ชัดเจน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูจนเกิดผลทีน่ําไปใช

ใหเกิดประโยชนกับผูเรียน และมีการประเมินผลการ

พัฒนาของผูเรียน 

คณะฯ มีการจัดทําขอบเขตการจัดการความรู 

โดย ปการศึกษา 2556 โดยมตจิาก

คณะกรรมการการดําเนินงาน “การจัดการ

ความรูภายในคณะวทิยาศาตรและ

วิศวกรรมศาสตร” ซึ่งไดขอบเขตการจัดการ

ความรู 4 ดานดวยกัน คือ  

1.งานวิชาการ 

2.งานวิจัยและบริการวชิาการ 

3.งานพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพนัธ 

4.งานสารสนเทศ 

รองคณบดี

ฝายวชิาการ 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

1. ควรนําแผนกลยุทธทางการเงินเปนเคร่ืองมือเสริม

ในการพัฒนาคณะ ตั้งแตการกําหนดแผนการเงินตาม

งบประมาณ และเงินรายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

พัฒนาดานปจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอน อุปกรณ 

สื่อการสอน สภาพแวดลอมที่ยังไมรองรับการขยายตัว

ของจํานวนนิสิตที่เพิ่มข้ึน อีกทั้งตองมีความชัดเจนกับ

หนวยงานกลางที่ทําหนาที่รวมบริการประสานภารกิจ 

รวมทั้งออกมาตรการตางๆ ที่ชัดเจน 

ผูบริหารและตัวแทนสาขาวชิา ไดรวมกัน

พิจารณาแผนกลยุทธทางการเงินรวมกัน และมี

มติเห็นชอบแผนดงักลาว 

คณะฯ ไดมีการจัดทําแผนกลยทุธทางการเงินซึ่ง

ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะฯ ในคราวประชุมที่ 5/2557 วันที่                 

30 เมษายน 2557 ซึ่งครอบคลุมแผนการเงินทัง้

งบประมาณและรายได รวมถึงการหาเงิน

เพิ่มเติม ซึ่งแผนกลยุทธทางการเงินไดถูกผนวก 

บูรณาการกับแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557 

เพื่อใหสอดคลองและเก้ือหนุนกับการดําเนนิการ

ตามภารกิจของคณะฯ ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะฯ ยังออกประกาศ

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เร่ือง

หลักเกณฑการใชจายเงินงบประมาณรายได 

ประจําปงบประมาณ 2557 หมวดงบอุดหนุน

และรายจายอ่ืน เพื่อกําหนดมาตรการในการใช

เงินหมวดอุดหนุนในงบประมาณป 2557 เพื่อให

เกิดความชัดเจน 

 

รองคณบดี

ฝาย

แผนพัฒนา

องคกรและ

ประกัน

คุณภาพ 
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับ

ดูแล/

ผูรับผิดชอบ 

2. ควรจัดทํารายงานการเงินที่ครอบคลุมทั้งงาน

บ ริการวิช าการ การวิ จั ย  เพื่ อสะท อนผลการ

ดําเนินงานของคณะ โดยอาจตองมีความชัดเจนกับ

หนวยงานกลาง 

คณะฯ มีการนําขอมูลจากฝายคลัง สํานักงาน

วิทยาเขตมารวบรวม และจัดทาํรายงาน

งบประมาณดาน รายรับ การใหบริการวิชาการ 

และการวิจัย 

เลขานุการ

คณะฯ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ควรจัดทําโครงการฯ ในแผนพัฒนาปรับปรุงให

ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ป แ ล ะ                 

แผนกลยุทธจากคณะ และอาจนําคาเปาหมายที่

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปมาพิจารณารวม 

คณะฯ มีการระดมความความคิดเห็น จาก

คณะกรรมการประจําคณะฯ เพือ่จัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุง โดยพิจารณาความ

สอดคลอง กับแผนปฏิบัติการประจําป และ

แผนกลยุทธจากคณะฯ ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัตกิาร(Action 

Plan) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 ซึ่งไดกําหนด

เปาหมายและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

คณะฯ 

รองคณบดี

ฝาย

แผนพัฒนา

องคกรและ

ประกัน

คุณภาพ 
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บทท่ี 2  

การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2556  

• ภารกิจดานวิชาการและการเรียนการสอน 

 ในปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ 

ใหสอดคลองกับปรัชญา และยุทธศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนความตองการทาง

วิชาการและวิชาชีพของตลาดแรงงาน โดยในรอบปการศึกษาท่ีผานมา คณะฯ เปดการเรียนการสอนหลักสูตรภาค

ปกติและภาคพิเศษ รวมท้ังสิ้น 10 หลักสูตร ไดแก 

ปริญญาตรี ภาคปกติ 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

- หลักสูตรวิสวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต 

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะฯ มีนิสิตท้ังสิ้น 1,768  คน ซ่ึงแบงเปนนิสิตในระดับชั้นปริญญาตรี 1,738 คนและในระดับปริญญาโท 

30 คน มีคณาจารยคุณวุฒิปริญญาโท 60 คนและปริญเอก 26 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557)  

ดวยคณะฯ มีขอจํากัดดานการงบประมาณ ซ่ึงจําเปนตองไดรับการจัดสรรจากคาธรรมเนียมการศึกษาของ

นิสิตในสัดสวนท่ีสูง จึงทําใหคณะฯ มีจํานวนนิสิตแรกเขาคอนขางมากในบางสาขาวิชา เปนเหตุใหอัตราผลสัมฤทธิ์

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรอยูในเกณฑไมเปนท่ีนาพอใจมากนัก อยางไรก็ตาม ในระยะสั้น คณะฯ ไดจัด

งบประมาณเพ่ืออุดหนุนโครงการเพ่ือชวยเหลือนิสิตในดานการการเรียนการสอนตางๆ ในปงบประมาณ 2556 

ระยะยาว คณะฯ มีแนวทางในการแกปญหา ดังนี้ 
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• เปดการเรียนการสอนหลักสูตรท่ีเปนความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงาน รวมถึงสอดคลอง

กับการพัฒนาประเทศ โดยลดจํานวนรับของหลักสูตรปจจุบันลง โดยคณะฯ ไดดําเนินการปรับแผนฯ เพ่ือบรรจุ

หลักสูตรดังตอไปนี้ 

o วศ.ม. การจัดการเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

o วศ.บ.(คอมพิวตอร) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

o วศ.บ. อุตสาหการและการจัดการ 

o วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

o วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร) 

โดยกําลังรอการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้คณะฯ ไดมีการสงเสริมการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรม

ตางๆ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การศึกษาและเสริมสรางทักษะในวิชาชีพ ดังนี้ 

• โครงการผลิตตําราวิชาการและเอกสารคําสอน โดยมีการสนับสนุนใหอาจารยจัดทําและพัฒนา

ตําราวิชาการและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือใหนิสิตมีเอกสารประกอบการสอนท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังเพ่ือสงเสริมการ

ขอตําแหนงทางวิชาการ 

• โครงการพัฒนาสื่อการสอนหรือเครื่องมือปฏิบัติการ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา

เครื่องมือปฏิบัติการใหเพียงพอตอการเรียนการสอน อีกท้ังชวยลดงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ  

• ในปจจุบันคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดเปดสอนสําหรับนิสิตท้ังหมด 7 หลักสูตร ซ่ึงมี

ท้ังหลักสูตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ จึงควรมีการ

พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการเรียนการสอนมีการปรับปรุงใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

จึงควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยการวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน

เปนการสงเสริมใหอาจารยพัฒนาศักยาภาพดานการสอนสําหรับนิสิต  เพ่ือการพัฒนาและแกปญหากระบวนการ

เรียนรูท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจารยผูสอนจะไดทบทวนแนวทางการสอน และการหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับ

รายวิชานั้นๆ  การวิจัยนี้หวังถึงผลของการวิจัยท่ีจะนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยอาจเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอน พัฒนาอุปกรณสื่อการสอน รูปแบบการฝกปฏิบัติงานและเสริมสรางประสบการณทางอาชีพ 

• โครงการผูชวยสอน เปนโครงการเพ่ือชวยเพ่ิมอัตราผลสัมฤทธิ์ของนิสิต โดยมีการใหนิสิตรุนพ่ีและ

อาจารยมาสอนทบทวนเนื้อหาเพ่ิมเติม เชน รายวิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม รายวิชาฟสิกส เนื่องจากเปนวิชาพ้ืนฐาน

ของนิสิตในทุกสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร 
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• ภารกิจดานกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

เปาหมายของฝาย ฯ ประกอบดวยตัวชี้วัด 7 ตัว ผลการดําเนินการของฝายพัฒนานิสิตมีดังนี้ 

1. จํานวนนิสิตตางชาติท่ีเขาศึกษาในคณะในแตละป เปาหมาย 5 คน  

 ผลการดําเนินงานไดนิสิตตางชาติถึงปจจุบัน จํานวน 2 คน 

2. จํานวนโครงการท่ีสนับสนุนใหนิสิตเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ เปาหมาย 5 โครงการ  

 ผลการดําเนินการถึงปจจุบัน จํานวนมากกวา 5 โครงการ 

3. จํานวนโครงการท่ีเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับนิสิต เปาหมาย 5 โครงการ  

 ผลการดําเนินการถึงปจจุบัน จํานวนมากกวา 5 โครงการ 

4. จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอนเปาหมาย 4 กิจกรรม  

 ผลการดําเนินการถึงปจจุบัน จํานวน 2 กิจกรรม 

5. จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปาหมาย 60 เปอรเซ็นต  

 ผลการดําเนินการ มากกวา 80 เปอรเซ็นต 

6. จํานวนผลงานนิสิตท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากภายนอก เปาหมาย 3  

 ผลการดําเนินการ ได 3 รางวัล 

7. จํานวนโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต เปาหมาย 5  

 ผลการดําเนินการ มากกวา 5 โครงการ 

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 1 นั้นไดเพียง 2 คนจากเปาหมาย 5 คนเนื่องจากฝาย ฯ ยังไมได

ดําเนินกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรมจริงจังเพ่ือเพ่ิมจํานวนนิสิตตางชาติ มีเพียงแตการใหนิสิตตางชาติรุนพ่ีกลับไปชักชวน

รุนนองมาเรียน จึงทําใหผลการดําเนินการในขอนี้ไดนอยกวาเปาหมาย 

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 4 นั้นไดเพียง 2 กิจกรรมเนื่องจากคณะ ฯ เปนคณะท่ีสอนเก่ียว

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร กิจกรรมท่ีตอบโจทยตัวชี้วัดนี้จึงมีนอยและยาก จึงทําใหผลการดําเนินการในขอนี้

ไดนอยกวาเปาหมาย 

ผลการดําเนินการในตัวชี้วัดขออ่ืนๆไดผลตามเปาหมายเนื่องจาก ฝายฯ และสาขาวิชาตางๆมีกิจกรรม

และโครงการรองรับจึงทําใหมีผลการดําเนินการตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

• ภารกิจดานการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ                

โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีครบถวนเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดเอาไว ท้ังสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรร

ทุนอุดหนุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการดําเนิน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคและจําเปนในการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมือและ
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อุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจใหแกนักวิจัยอยางเหมาะสม โดยในปการศึกษา 

2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากหนวยงาน

ภายใน 1,232,905 บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหม่ืนสองพันเการอยหาบาทถวน) เงินทุนจากหนวยงานภายนอก 

2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) รวมเงินทุนวิจัยท้ังหมด 3,232,905 บาท (สามลานสองแสนสามหม่ืนสองพัน

เการอยหาบาทถวน) จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนวิจัย 23 คน จํานวนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร จํานวนท้ังสิ้น 35 ผลงาน จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 2 ผลงาน 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน และมีผูยื่นขอรับการจด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจํานวน 1 ผลงาน 

• ภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการใหบริการวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของ

คณะฯ ดังนั้น คณะฯ จึงไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางเปน

ระบบ โดยยึดถือหลักการและข้ันตอนการดําเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัด

โครงสรางหนวยงานเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว ซ่ึงการใหบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการ

จัดการเรียนการสอน และการวิจัย รวมท้ังสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และ

การวิจัย ไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในรอบปการศึกษา 2556 จํานวน 26 

โครงการ คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 23,425,100 บาท (ยี่สิบสามลานสี่แสนสองหม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

• ภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย ดังเปาประสงคของคณะฯ ท่ีวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรจะสืบสาน อนุรักษณ เอกลักษณ

ความเปนไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  โดยการสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตนํากิจกรรมดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรและนิสิตมีสวนรวมใน

การดําเนินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ จากหนวยงานภายในและภายนอก  

นอกจากนี้  ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมกับการเรียนการสอนและการจัดโครงการตางๆเพ่ือสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 

• โครงการทําบุญตักบารตประจําเดือนเฉลิมพระเกียรติ 

• โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

• โครงการวิศวะบําเพ็ญภาคพิเศษ ครั้งท่ี 1 

• โครงการการสงเสริมการเรียนรูและเสริมประสบการณวิชาการนอกหองเรียน 

• โครงการ วว. บําเพ็ญ 
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• สรุปโครงการคายโยธาฯ อาสาครั้งท่ี 2 

• โครงการปนน้ําใจสูนองๆดอยโอกาส โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 

• กิจกรรมวันไหวครู 

• กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม 

• การทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญตางๆ ตามประเพณีไทย  

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร                         

ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบท่ีใช

สําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑ

ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุ

เปาหมายหรือไมบรรลุเทานั้น 

 ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 

องคประกอบ จํานวน 37 ตัวบงชี้ (สกอ. 23 ตัวบงชี้ มก. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ไมรวมตัวบงชี้ 12, 15, 

16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.13  อยูในระดับ ดี  โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี้ 

มีผลการประเมิน 2.47 อยูในระดับ ตองปรับปรุง ดานกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.89 อยู

ในระดับ ดีมาก  และดานผลผลิตหรือผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 3.58 อยูในระดับ ดี 

 สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉล่ีย 3.93 ผลประเมิน

ไดคุณภาพระดับ ด ี รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน รวม 37 ตัวบงช้ี  

(คะแนนเต็ม 5) 
องคประกอบคุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 2.85 4.25 3.21 3.47 การดําเนินงานระดับพอใช 

องคประกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 4 1.34 5.00 2.28 3.03 การดําเนินงานระดับพอใช 

องคประกอบท่ี 5 - 4.50 2.96 3.73 การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 7 - 5.00 4.70 4.94 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกองคประกอบ 

2.47 4.72 3.27 3.93 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน

ตองปรับปรุง 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับพอใช 

    

หมายเหตุ : * ไมรวมคะแนนตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 15 

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร. ในรอบปการศึกษา 2556 

สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

  

เปาหมาย 

  

ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

(/ = บรรลุ 

, x = ไม

บรรลุ) 

(เกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 7 ขอ - - 8 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 2.1 5 ขอ - - 5 / 4.00   

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 60 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก=30.233 เมื่อเทียบคารอยละ

ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 

ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 2.519) 

(คาการเพิ่มขี้นของรอยละอาจารยประจําที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่

ผานมา=8.073 เมื่อเทียบคาการเพิ่มขี้นของ

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 

ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 3.364) 

เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกคาคะแนน = 

3.364 

x 3.36   

ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละ 30 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารยประจาํที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ=1.163 เมื่อเทียบ

คารอยละของอาจารยประจาํที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการที่กาํหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้น

คะแนนที่ไดเทากับ 0.194) (คาการเพิ่ม

ของรอยละอาจารยประจาํที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทยีบกับปที่

ผานมา=-0.997 เมื่อเทียบคาการเพิ่มขึน้

ของรอยละอาจารยประจาํที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทยีบกับปที่

ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได

เทากับ -0.831 คะแนนจึงถูกปรับคา=0) 

เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกคาคะแนน = 

0.194 

x 0.19   

ตัวบงชี้ที่ 2.4 7 ขอ - - 7 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 2.5 7 ขอ - - .071 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 2.6 7 ขอ - - 6 X 4.00   

ตัวบงชี้ที่ 2.7 6 ขอ - - 5 X 4.00   

ตัวบงชี้ที่ 2.8 5 ขอ - - 5 / 5.00   
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

  

เปาหมาย 

  

ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

(/ = บรรลุ 

, x = ไม

บรรลุ) 

(เกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1 รอยละ 80 0.00 0.00 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=

181/จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 

=199) เทากับรอยละ 90.96 เมื่อเทียบ

รอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้น 

คะแนนจึงเทากับ 4.548 

/ 4.55   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2 3.85 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) = 3.930 

/ 3.93   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 รอยละ 10 0.00 0.00 0 X 0.00   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 2.80 0.00 0.00 (ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา

เทากับ 264.000/จํานวนอาจารยประจาํ

ทั้งหมดเทากับ 86.000 ) เทากับ 3.070 

เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 

เทากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึง

เทากับ 2.558 

X 2.56   

ตัวบงชี้ที่ 3.1 7 ขอ - - 6 X 4.00   

ตัวบงชี้ที่ 3.2 6 - - 6 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 4.1 7 ขอ - - 7 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 4.2 6 ขอ - - 6 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 4.3 180,000 

บาท/คน 

0.00 0.00 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรือ

สรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบัน = 3,232,905.00/จํานวน

อาจารยประจาํและนักวิจยัประจาํ=

67.00)=48,252.31 บาทเมื่อเทียบคา

คะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท 

ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 1.340) 

X 1.34   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 รอยละ 3 0.00 0.00 (ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ

14.500/จํานวนอาจารยและนกัวิจยั

ประจําทั้งหมดเทากับ86.000) = รอยละ

16.860 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 

5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากับ 4.215 

/ 4.22   
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

  

เปาหมาย 

  

ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

(/ = บรรลุ 

, x = ไม

บรรลุ) 

(เกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6 รอยละ 2.5 0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน=5.000/

จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัย

ประจํา คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร =86.000)= รอยละ 

5.814 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 

คะแนน จึงมีคาเทากับ 1.454 

X 1.45   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 รอยละ 1 0.00 0.00 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่

ไดรับรองคุณภาพ = 2.000/จํานวน

อาจารยประจาํและนักวิจยัประจาํ

ทั้งหมด = 86.000)= รอยละ 2.326 เมื่อ

เทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน 

จึงมีคาเทากับ 1.163 

/ 1.16   

ตัวบงชี้ที่ 5.1 5 ขอ - - 4 X 4.00   

ตัวบงชี้ที่ 5.2 5 ขอ - - 5 / 5.00   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 รอยละ 30 0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการ ที่นาํมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย=

3.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

ทางวิชาการทั้งหมด =26.000)=มีคา

เทากับ รอยละ 11.538 เมื่อเทียบคารอย

ละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 

1.923 

X 1.92   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 5 ขอ - - 4 X 4.00   

ตัวบงชี้ที่ 6.1 6 - - 5 X 5.00   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 5 - - 4 X 4.00   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 5 ขอ - - 5 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 7.1 7 ขอ - - 7 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 7.2 5 ขอ - - 5 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 7.3 5 ขอ - - 5 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 7.4 6 ขอ - - 6 / 5.00   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 4.5 คะแนน 4.70 1.00 4.700 / 4.70   

ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 ขอ - - 7 / 5.00   

ตัวบงชี้ที่ 9.1 9 ขอ - - 9 / 5.00   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 4.43 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.343/

จํานวนป =1ป)=4.343 

x 4.34   
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ดังนี้ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรดําเนินการพัฒนาภายใตปรัชญาการ

บริหารจัดการโดยเสมอภาค ยึดหลักคุณธรรม มีประสิทธิภาพ ชัดเจน มีธรรมภิบาล ไมแบงแยกฝกฝาย และมีความ

เหมาะสม โดยมีพื้นฐานจากการมีสวนรวมจากบุคลากรจากทุกภาคสวนในคณะฯ นิสิตจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู 

ความสามารถ และทักษะทั้งในดานวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความเปนผูใหญที่พึ่งพาตนเองมากข้ึน สามารถ

เติบโตเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง คณะฯ จะพยายามจัดสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองภารกิจในทุกดาน

อยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางดานวิชาการใหสามารถเปนหนี่งในผูนําในแวดวงสถานศึกษา มีการใช

เทคโนโลยีเพื่อชวยใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปไดอยางสะดวก ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

บุคลากรทุกคนจะตองไดรับการพัฒนาและตอยอดเพื่อสราง career path ของตนเองที่ชัดเจน มีระบบประเมินผลงานที่

ชัดเจน เปนธรรม สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา และไดรับการยอมรับ นอกจากนี้ คณะฯ ยังจะเปดโอกาสใหบุคลากร

จากทุกภาคสวนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมพัฒนาคณะฯ และคณะฯ จะไมพยายามไปกาวกายหรือมีอิทธิพลตอ

การบริหารจัดการภายในสาขาวิชาตาง ๆ  โดยจะพยายามใหความเปนอิสระเทาที่จะสามารถกระทําได และจะสงเสริม

ความสัมพันธและการอยูรวมกันรูรักสามัคคีของแตละสาขาใหถึงที่สุด ในอีกทางหนึ่ง คณะฯ จะเปนสวนหนึ่งและจะรวม

พัฒนาไปกับวิทยาเขต ฯ โดยจะมีวินัย และพยายามพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาเงินรายไดที่ไดรับการจัดสรรจากวิทยา 

เขตฯ ใหนอยที่สุด ภายใตหลักการที่วา คณะฯ อยูไดวิทยาเขตฯ ก็อยูได และวิทยาเขตฯ อยูไมได คณะฯ ก็อยูไมได และ

ทายสุด คณะฯ ไมสงเสริมการเกณฑบุคลากรหรือนิสิตเพื่อไปทํากิจกรรมตาง ๆ โดยไมจําเปน   

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ

มีส วนร วมของบุ คลากรในการแสดงความ คิด เ ห็นและข อ เสนอแนะ เพื่ อประกอบการจั ดทํ ายุ ทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป (2556-2565) ของบุคลากรในคณะฯ ภายใต  

1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555–2558) หนวยงานคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

2. แผนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553-2555                              

3. แผนยุทธศาสตร มก.ฉกส. (พ.ศ.2555-2558)  (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1) นําไปสูการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาทั้ง 5 ดาน ของคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556  โดยยึดกระบวนการดําเนินวางแผน       

การถายทอดแผน การนําแผนลงสูการปฏิบัติ การควบคุมและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนที่ตั้งไว รวมทั้ง

ทบทวน ปรับปรุง การดําเนินงาน ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของคณะฯ และรวมพิจาณากับการเปลี่ยนแปลงใน

สถานการณปจจุบัน รวมทั้งภาพในอนาคตที่คณะมุงจะเปน 

  สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมิน

ตนเอง เฉพาะตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี ้
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับ

ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปน

แผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน

และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน

สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554)  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในการแสดงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือประกอบ 

การจัดทํายุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป 

(2556-2565) ของบุคลากรในคณะฯ โดย

มีความเชื่อมโยงกัน 

1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555–

2558) หนวยงานคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร (1.1-1-1)  

2.แผนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553-

2555 (1.1-1-3)  

3. แผนยุทธศาสตร มก.ฉกส. (พ.ศ.2555-

2558) 

 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1)(1.1-1-3) 

นําไปสูการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาท้ัง 5 ดาน ของคณะฯ โดยยึด

กระบวนการดําเนินวางแผน การ

ถายทอดแผน การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 

การควบคุมและติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนท่ีต้ังไว รวมท้ัง

ทบทวน ปรับปรุง การดําเนินงาน ให

สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของ

คณะฯ และรวมพิจาณากับการ

เปล่ียนแปลงในสถานการณปจจบัุน  

โดยงานนโยบายและแผนของคณะฯจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห

1.1-1-1-แผนยุทธศาสตร 10 ป คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร(2556-

2565) และแผนปฏิบัติราชการ 4ป  

(พ.ศ.2555-2558) คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

1.1-1-2-แผนปฏิบัติราชการประจําป 

2553-2555 มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร 

1.1-1-3-แผนยุทธศาสตร มก.ฉกส.  

(พ.ศ.2555-2558) (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี1) 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สภาพแวดลอมปจจัยภายในและภายนอก 

รวมท้ังภาพในอนาคตท่ีคณะมุงจะเปน 

จากน้ัน ไดปรับแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาคณะฯ ใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงในสภาพการณปจจุบัน โดย

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร

การพัฒนาคณะฯและทบทวนรวมกับ

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ 2556  โดยมีการเชื่อมโยง

กับแผนมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต  

  
2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน

ไปสูทุกหนวยงานภายใน  

จากผลการประชุมโครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร 10 ป คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําป 2556 ในวัน

พุธท่ี 15 พฤษภาคม 2556 (1.1-2-1) 

คณะฯนําผลการจัดทําโครงการ เขาในท่ี

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ในวันท่ี 7 มิถุนายน 

2556 เพ่ือเปนการถายทอดแผน

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ( 1.1-2-2 ) ใหกับ

บุคลากรของคณะฯมีสวนรวมในการ

กําหนดกรอบทิศทางนโยบายการพัฒนา

คณะฯรวมท้ังกรอบการดําเนินงานดาน

ตางๆใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

รวมกัน      

1.1-2-1 รายงานการประชุมโครงการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร 10 ป คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําป 2556 ในวันพุธท่ี 15 

พฤษภาคม 2556 

1.1-2-2 รายงานการประชุมโครงการ

ประชุมบุคลากร ในวันท่ี 7 มิถุนายน 

2556 

  
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน

แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะฯ มีกระบวนนําแผนยุทธศาสตร 10 

ปของคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ. 2555–2558 )มาแปลงเปน

แผนปฏิบัติราชการประจําป 2556 

(แผนปฏิบัติราชการ Action Plan 2556 ) 

ในวันท่ี  17 กันยายน 2555 (1.1-3-1) 

โดยใชกรอบการดําเนินงานตามพันธกิจ

ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดังกลาว 

ท้ังน้ีไดพิจารณารวมกับแผนกลยุทธทาง

การเงิน ประจําปพ.ศ.2556-2557            

(1.1-3-2) เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินงานให

บรรลุตามแผนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

คณะฯ ท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล   

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําป 

Action plan ประจําป 2556 

1.1-3-2 ตารางแสดงความเช่ือมโยง

ยุทธศาสตรรวม กลยุทธ พันธกิจ และ

กิจกรรมโครงการงบประจําป 2556  และ 

แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป

พ.ศ.2556-2557  
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ

ประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัว

บงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป  

เม่ือคณะฯแปลงแผนยุทธศาสตร 10 ป

ของคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ. 2555–2558 )มาลงสู แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 2556 เพ่ือการพัฒนา

คณะฯ และสอดคลองกับพันธกิจหลัก

ของคณะฯ  วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 

คณะฯ จึงไดกําหนดตัวบงชี้ใหแตละ

สาขาวิชาและฝายงานตางๆในการรวมกัน

ระบุคาเปาหมายแผนการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ป 2555-

2558 คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร โดยมีงานนโยบายและ

แผนเปนสวนกลางในการรวบรวมขอมูล 

คาเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธ์ิ และ

กรอบการใชจายงบประมาณทุกหมวด

รายจาย (บันทึกขอความ ศธ 

0513.40301/ว1396 ลงวันท่ี 28 

ธันวาคม 2555 เรื่อง ขอใหระบุเปาหมาย

แผนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา ป 2555-2558 คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

(1.1-4-1)   

1.1.4-1 บันทึกขอความ ศธ 

0513.40301/ว1396 เรื่อง ขอใหระบุคา

เปาหมายแผนการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ ป 2555-

2558  

  
5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปครบ 4 พันธกิจ  

คณะฯ มีผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรม

โครงการท่ีดําเนินการใหสอดคลองกับทุก

ประเด็นยุทธศาสตร  โดยกํากับผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป(พ.ศ.2555–2558 )และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2556 

ควบคูไปกับแผนการใชจายประจําป

งบประมาณ 2556 เปนกรอบในการ

ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว มีการ

รายงานสถานภาพทางการเงินในแตละ

หมวดการใชจายใหคณะกรรมการประจํา

คณะฯรับทราบ ในวาระรายงาน

สถานภาพทางการเงินแตละหมวด

รายจายหลัก (1.1-5-1 ) รายงาน

สถานภาพทางการเงินแตละหมวด

รายจายหลัก ประกอบกับการพิจารณา

ผานการประชุมคณะกรรมการประจํา

1.1-5-1 รายงานสถานภาพการเงินแตละ

หมวดรายจาย ประจําปงบประมาณ 

2556                     

1.1-5-3 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 

Action plan ประจําป 2556 

1.1-5-4 ตารางแสดงความเช่ือมโยง

ยุทธศาสตรรวม กลยุทธ พันธกิจ และ

กิจกรรมโครงการงบประจําป 2556 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะฯ (1.1-5-2) ผลการดําเนินงานในแต

ละพันธกิจหลัก เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีไดรับ

มอบหมาย โดยจะมีการกํากับติดตามกัน

เปนลําดับชั้นอยางเปนระบบเพ่ือใหม่ันใจ

วาทุกสาขาวิชาและฝายงานไดดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการครบถวนสมบูรณ 

(1.1-5-3) และ(1.1-5-4)  

  
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารเพ่ือพิจารณา  

คณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 

2556 โดยกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามสาขาวิชาและฝายงาน

ตางๆ ดวยการทําบันทึกขอความให

สาขาวิชาและฝายงานตางๆรายงานผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2556  

(1.1-6-1) ในรอบ 6 เดือน โดยผานท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 

4/2556  และ ในรอบ 12 เดือน โดยผาน

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง

ท่ี 9/2556 (1.1-6-2) เพ่ือพิจารณาวาท้ัง

ผลการดําเนินงานของคณะฯ และแผนกล

ยุทธทางการเงินและแผนการใชจาย 

ประจําปงบประมาณ 2556   

วามีผลการดําเนินงานบรรลุและไมบรรลุ

ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการท่ี

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

(1.1-6-3)  

1.1-6-1 บันทึกขอความ  

ศธ 0513.40301/319 ลงวันท่ี 27 

มีนาคม 2556 เรื่อง ขอใหรายงานผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําป 2556 ในรอบระยะเวลา 6 

เดือน  

1.1-6-2 บันทึกขอความ ศธ

0513.40301/848  ลงวันท่ี  

26 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอใหรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําป 2556 ในรอบ

ระยะเวลา 12 เดือน 

1.1-6-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯครังท่ี 

4/2556 และครั้งท่ี 9/2556 

  
7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา

สถาบันเพ่ือพิจารณา  

คณะฯนําผลการติดตามจากการ

ดําเนินการขอ 6 พิจารณาประเมินผลการ

ติดตามความสําเร็จในทุกประเด็น ในรอบ 

6 เดือน และ 12 เดือน และผานท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ง

ท่ี 4/2556 และครั้งท่ี 9/2556 (1.1-7-1) 

และ (1.1-7-2)  จะพบขอสังเกตและ

ปญหาอุปสรรคและนําไปสูขอเสนอแนะ 

และเกิดการระดมความคิดของแตละ

สาขาวิชาและฝายงานตางๆท่ีเกี่ยวของ 

1.1-7-1 รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

2556 รอบระยะ 6 เดือน  

1.1-7-2 รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

2556 รอบระยะ 12 เดือน 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

และจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือ

จัดทําปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแปลง

เปนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557  คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร  ในวันพฤหัสบดี ท่ี 17 

ตุลาคม 2556 เพ่ือรวมพิจารณา

ประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังเตรียม

ความพรอม ทบทวน และปรับปรุงแกไข

ปรับใหทันตอความเปล่ียนแปลงใน

สถานการณปจจุบันตามบริบทของคณะฯ 

ในปถัดไป (1.1-7-3)  

  
8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  

นําผลการพิจารณาจากขอ 7 รวมท้ังการ

จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแปลงเปน

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2557 คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร  ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 

ตุลาคม 2556(1.1-8-1) เกิดการระดมความ

คิดเห็นและพิจารณารวมกันกันจากการ

ประชุม พบวา คณะฯ 

ตองรองรับการเปล่ียนแปลงของจํานวน

นิสิตไมแนนอน และสถานการณปจจุบัน 

จําเปนตองคํานึงความเส่ียงการบริหาร

จัดการคณะฯในภาพรวม   

ทําใหเกิดแผนงานและกิจกรรมท่ีรองรับ

การเปล่ียนแปลง และนําไปสูแผนปฏิบัติ

การประจําป 2557 ท่ีครอบคลุมทุกพันธ

กิจของคณะฯตอไป (1.1-8-2)  

นอกจากน้ีคณะฯ ยังไดนําขอเสนอแนะจาก 

สภามหาวิทยาลัย มาเปนแนวทาง

ดําเนินงานในรอบปถัดไป (1.1-8-3) 

1.1-8-1 ลําดับเอกสารการประชุม เชิง

ปฏิบัติการเพ่ือจัดทําปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรและแปลงเปนแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2557 

1.1-8-2 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2557   

1.1-8-3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และ

ผูอํานวยการสํานัก หลังจากท่ีไดดํารง

ตําแหนงในการบริหารครบรอบ 2 ป 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 7 4.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 5.00 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ - - บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดังนี้ 

ในปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา และ

ยุทธศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนความตองการทางวิชาการ และวิชาชีพของตลาดแรงงาน 

โดยในรอบปการศึกษาที่ผานมาคณะฯ มีหลักสูตรการเรียน ภาคปกติ และภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 6 หลักสูตร ไดแก 

ปริญญาตรี ภาคปกต ิ

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต  

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

-     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

-     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต 

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

-    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญาโท ภาคปกต ิ

-     หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบงชี้ สกอ. 8 ตัวบงชี้ และ  

สมศ. 5 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.55 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.47 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช รายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนดิของตัวบงชี้ กระบวนการ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 

ขอ ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 2 

ขอ ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ

ครบ 5 ขอ ตาม

เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
  

หมายเหตุ 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาท่ี

ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับ อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวม

หลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภา สถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว  

2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในป การศึกษาน้ันๆ และนับท้ัง

นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีต้ังและนอกท่ีต้ัง  

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร 

หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป ตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน  ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม

และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ

ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด  

คณะฯ มีแนวทางในการดําเนินการเพ่ือ

เปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร 

โดยใชระบบและปรับปรุงหลักสูตร โดยใช

กฎ ระเบียบ และขอบังคับตาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

บางเขน กําหนดไว ทุกประการ 

นอกจากน้ียังไดมีคณะกรรมการวิชาการ

คณะฯ คอยดูแลและรับผิดชอบพิจารณา

หลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงใน

เบ้ืองตน รวมท้ังการเปดและปดรายวิชา

ใหมกอนท่ีจะนําเขาคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ และคณะกรรมการการศึกษาและ

วิชาการของวิทยาเขตฯในลําดับ

ตอไป  ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตรของ

คณะฯ ไดมีการศึกษาความคิดเห็นจาก

บัณฑิตและผูประกอบการท่ีรับบัณฑิตเขา

ทํางานเพ่ือใหทราบจุดท่ีควรปรับปรุง 

โดยหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนใน

รอบปการศึกษา 2556  ไดดําเนินตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2.1-1-1  คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 
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กก ตน  ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

แหงชาติทุกหลักสูตรเรียบรอยแลว 

สําหรับหลักสูตรท่ียืมมาเปดการเรียนการ

สอนน้ัน ทางคณะฯ ไดมีการสงคณาจารย

ในแตละหลักสูตรเขารวมการประชุมการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกครั้ง เพ่ือใหเปน

แนวทางและมาตรฐานเดียวกันในการเปด

การเรียนการสอน (2.1-1-1)  

  
2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

คณะฯ มีระบบและกลไกการปดหลักสูตร

ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

มหาวิทยาลัย โดยใชแนวทางหลักเกณฑ 

ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการ

ปดหลักสูตร ตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับ ท่ีทางมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

(2.1-2-1)เปนแนวปฏิบัติซ่ึงในปจจุบัน

ทางคณะฯ ยังไมมีหลักสูตรท่ีทําการปด

การเรียนการสอน  

2.1-2-1   หลักเกณฑ ขั้นตอนการ

ดําเนินงานและการอนุมัติ การปด

หลักสูตร ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

มก. 

  
3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา 

เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี

การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 

กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให

ประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดใน

ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขา

วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก

สภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ

หลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 

2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

1. คณะฯ ไดมีการดําเนินงานเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยทุกหลักสูตรมีการจัดทํา

รายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2)(2.1-3-1)  

รวมท้ังไดจัดทํารายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) (2.1-3-2)  

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.4) (2.1-3-3) รายงานผล

การดําเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5) (2.1-3-4)  

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ 

ภาคสนาม (มคอ.6) (2.1-3-5) ในป

การศึกษา 2556 ทุกหลักสูตรไดมีการ

ปรับปรุงหลักสูตร และประเมินผลตามตัว

บงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

3.1 หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ 2548 ประกอบดวย 6 

หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี  6 หลักสูตร  

o    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

2.1-3-1   เลมหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติ 

และรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ทุก

หลักสูตร 

2.1-3-2   มคอ.3 

2.1-3-3   มคอ.4 

2.1-3-4   มคอ.5 

2.1-3.5   มคอ.6 
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กก ตน  ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

o    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาการคอมพิวเตอร)  

o    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี

ประยุกต)  

o    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล)  

o    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา)  

o    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมโยธา)                   

3.2 หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ 2555 ประกอบดวย 7 

หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร  

o    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ระดับ

ปริญญาตรี 6 หลักสูตร  

o    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

o    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาการคอมพิวเตอร)  

o    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี

ประยุกต)  

o    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล)  

o    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา)  

o    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมโยธา)      

  
4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ

ใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 

ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัด

การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก

หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี

กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 

กรณีหลักสูตรท่ีดํา เนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ

1.คณะฯ มีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  คณะการกรรมฝายวิชาการ 

และคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ

วิทยาเขต (2.1-4-1) รับผิดชอบควบคุม

กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ัง

ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลา

ท่ีจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตฯ 

และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร

อยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน

2.1.4.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร  

2.1.4-2 สมอ.07-02สําหรับหลักสูตรเกา 

2.1.4-3 รายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7) ทุกหลักสูตรสําหรับ

หลักสูตรใหม 
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กก ตน  ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน

เกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยาง

นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดใน

แตละป ทุกหลักสูตร  

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ โดยไดมีการ

รายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษาทุก

ภาคการศึกษาและทุกหลักสูตรอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือวัดคุณภาพของการ

ดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย

จัดทําในรูปสมอ.07-02 (2.1-4-2)และ

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

(มคอ.7) (2.1-4-3) และมีสํานักวิทย 

บริการเปนฝายสนับสนุนการทํางานของ

คณะกรรมการการศึกษาและวิชาการวิทยา

เขตฯ  ในปการศึกษา 2556 หลักสูตรท่ี

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2555 ไดมี

การรายงานตาม มคอ 7  

มีรายละเอียดดังน้ี  
ลําดับ ช่ือหลักสูตร จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนนิงาน

(ตัว)  

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยี

สารสนเทศ)   10 (1-10)  

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการ

คอมพิวเตอร)   10 (1-10)  

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี

ประยุกต) 10 (1-10)  

4  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมเคร่ืองกล)  10 (1-10)  

5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา) 10 (1-10)  

6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา) 10(1-10) หมาย

เหตุ : ตรวจสอบไดที ่ระบบ KU-

TQF (http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7)    

  
5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ

ใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 

ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัด

การศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุก

หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4กรณี

หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะการกรรมวิชาการคณะ และ

คณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ

วิทยาเขต (2.1-5-1) รับผิดชอบควบคุม

กํากับใหมีการดําเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน โดย

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 

2.1-5-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร  

2.1-5-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7
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กก ตน  ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน

เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และ

ทุกหลักสูตร  

เปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชีผ้าน

เกณฑการประเมินครบทุกหลักสูตร  

(2.1-5-2) มีรายละเอียดตามรายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

หมวดท่ี 9 ขอ 9.2 ซ่ึงไดมีการบันทึก

ขอมูลไดไวท่ี ระบบ KU-TQF 

(http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7) ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกหลักสูตร  

  
7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการ

วิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 

และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอย

ละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุก

ระดับการศึกษา  

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 4.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 4.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ - - บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 
 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน 

ท้ังน้ี อาจใชคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ี ตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในกรณีท่ีมี

อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา หนา 34 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ไดไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับ

สถาบัน 

http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7
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เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมลูพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  86 86 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  

26 26 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช

เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละฯ)  

22.16 22.16 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=30.233 เม่ือเทียบคารอยละของอาจารย

ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 2.519) (คาการเพ่ิมขี้นของรอยละ

อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=8.073 เม่ือเทียบคาการเพ่ิมขี้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 3.364) เพราะฉะน้ันเครื่อง

จึงเลือกคาคะแนน = 3.364 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

2.2-1  แบบเก็บขอมูลดานการผลิตบัณฑิต 2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก=22.162 เม่ือเทียบ

คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

5= รอยละ 60 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ี

ไดเทากับ 1.847) (คาการเพ่ิมขี้นของ

รอยละอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผาน

มา=-0.338 เม่ือเทียบคาการเพ่ิมขี้นข

องรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอย

ละ 12 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 

-0.141 คะแนนจึงถูกปรับคา=0) 

เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 

1.847 

1.85 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60 

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก=30.233 เม่ือเทียบ

คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5= รอยละ 60 ขึ้นไป ดังน้ัน

คะแนนท่ีไดเทากับ 2.519) (คาการเพ่ิม

ขี้นของรอยละอาจารยประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี

ผานมา=8.073 เม่ือเทียบคาการเพ่ิมขี้

นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี

ผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 12 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได

เทากับ 3.364) 

 เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน 

= 3.364 

3.36 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60 

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก=30.233 เม่ือเทียบ

คารอยละของอาจารยประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ขึ้นไป 

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 2.519) 

(คาการเพ่ิมขี้นของรอยละอาจารย

ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=8.073 เม่ือ

เทียบคาการเพ่ิมขี้นของรอยละของ

อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป 

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 3.364) 

เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน 

= 3.364 

3.36 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี้ เชิงปริมาณ 

เกณฑการประเมิน 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  86 86 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  73 73 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  12 12 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  1 1 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  - - 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช

เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละฯ)  

2.162 - 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจาํท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ=1.163 เม่ือเทียบคารอยละของอาจารย

ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 0.194) 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

2.3-1  แบบเก็บขอมูลดานการผลิตบัณฑิต 2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

1.25 

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ=2.162 เม่ือเทียบ

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป 

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 0.360) (คา

การเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับปท่ีผานมา=0.912 เม่ือเทียบคาการ

เพ่ิมขึ้นของรอยละอาจารยประจําท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป ดังน้ัน

คะแนนท่ีไดเทากับ 0.760) 

เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 

0.760 

0.76 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ=1.163 เม่ือเทียบ

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป 

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 0.194) 

0.19 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ=1.163 เม่ือเทียบ

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป 

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 0.194) (คา

การเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับปท่ีผานมา=-0.997 เม่ือเทียบคา

การเพ่ิมขึ้นของรอยละอาจารยประจําท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป ดังน้ัน

คะแนนท่ีไดเทากับ -0.831 คะแนนจึง

ถูกปรับคา=0) เพราะฉะน้ันเครื่องจึง

เลือกคาคะแนน = 0.194 

0.19 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ  3 

หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5  หรือ 6 ขอ 

มีการ ดําเนินการ  

7 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการ

สอนและการวัดผลและมีแผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

1.1  คณะฯ มีการวิเคราะหความตองการ

อัตรากําลังท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุนในอนาคต จากขอมูลของ

อัตรากําลังในปจจุบันและแผน

ยุทธศาสตรของคณะฯ รวมถึงแนวทาง

การสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงให

เขามาสูกระบวนการคัดสรร (2.4-1-1)  

1.2  คณะฯ มีการสํารวจความตองการใน

การอบรมและพัฒนาตนเอง (training 

needs) ของบุคลากรท้ังสายวิชาการและ

สนับสนุน เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมและ

พัฒนาตนเองตามเกณฑท่ีคณะกําหนด 

อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การบริหารจัดการ 

ตลอดจน วิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

(2.4-1-2) ซ่ึงคณะฯ ก็ไดดําเนินการท้ัง

การสนับสนุนการเขารับการอบรมหรือ

พัฒนาตนเองท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก

โดยการจัดเงินงบประมาณใหเพียงพอ

และกระจายไปยังทุกหนวยงาน (2.4-1-3) 

และสนับสนุนการจัดประชุม/อบรมโดย

การถายทอดความรูประสบการณจาก

บุคลากร (2.4-1-4 และ 2.4-1-5) 

นอกจากน้ี คณะฯ ยังสงเสริมใหบุคลากร

เขารวมการอบรมหรือพัฒนาตนเอง (2.4-

1-6) ตามกรอบท่ีคณะไดกําหนด โดย

คณะฯ ไดติดตามขอมูลการอบรมหรือ

พัฒนาตนเองตาง ๆ ของบุคลากรเปน

รายบุคคล (2.4-1-7) เพ่ือจะไดนํามา

วิเคราะหความตองการตอไป 1.3  คณะฯ 

มีการจัดทํากลไกเพ่ือไดมาซ่ึงขอมูล

ปอนกลับของผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุน เปนรายบุคคล ผานทางการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือการ

พิจารณาขึ้นเงินเดือนหรือใหรางวัล

2.4-1-1  แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 4-9, 17 และ 19 

2.4-1-2  แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 22-28 

2.4-1-3 แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2557 

2.4-1-4 เอกสารโครงการอบรมการใช

เทคโนโลยีคลาวดเพ่ือการเรียนการสอน  

2.4-1-5 รายงานการประชุมบุคลากร

คณะ วว.ประจําภาคตน ปการศึกษา 

2556 วันศุกรท่ี 7 มิถุนายน 2556  

2.4-1-6 เอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ  

2.4-1-7 แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 29-35  

2.4-1-8 ประกาศคณะฯ เรื่อง แนว

ทางการพิจารณาเพ่ือประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือการเล่ือนขั้นเงินเดือน  

2.4-1-9 แบบประเมินของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือผานการทดลองงาน 

2.4-1-10 แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 29-35 

2.4-1-11 แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 10 

2.4-1-12 แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 11-15 

2.4-1-13 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

7/2556 วันท่ี พุธท่ี 10 กรกฎาคม 2556 

เพ่ืออนุมัติแผน ปการศึกษา 2556 และ 

ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 

2556 เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานป

การศึกษา 2555 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ประจําป (2.4-1-8) โดยผูประเมินคือ

ผูบังคับบัญชาตามสายงาน อีกท้ังยังมี

กลไกการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เพ่ือการตอสัญญาจางงานของบุคลากร 

ซ่ึงดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย (2.4-1-9) 

นอกจากน้ีคณะฯ ยังไดจัดทําผลการ

พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของ

สายงานเปนรายบุคคล รวมถึงผลงานเดน

หรือรางวัลท่ีไดรับ  

(2.4-1-10) เพ่ือการพิจารณาจัดทํา

นโยบายบริหารบุคลากรในภาพรวมใน

อนาคตอีกดวย 1.4  คณะฯ มีการ

วิเคราะหขอมูลจุดแข็ง/จุดออนดาน

ทรัพยากรบุคคลตามภารกิจของคณะฯ 

(2.4-1-11) และมีการกําหนดแนว

ทางการเสริมจุดแข็งหรือแกไขจุดออน 

และกําหนดแผนกิจกรรมหรือโครงการท่ี

ตองดําเนินการตามแนวทางดังกลาว  

(2.4-1-12) อีกท้ังยังมีการกําหนด

เปาหมายและรายงานผลการดําเนินการ

ใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดรับ

ทราบและพิจารณาเพ่ือใหความเห็นเปน

ระยะ (2.4-1-13)  

  
2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตาม

แผนท่ีกําหนด  

1.1  คณะฯ มีกลไกการกระบวนการสรร

หาและคัดเลือกบุคลากรทุกประเภทตาม

ขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 

(2.4-2-1) ซ่ึงมีการกําหนดคุณลักษณะ

เพ่ิมเติมจากคณะฯ อีกดวย 1.2  คณะฯ 

มีการวิเคราะหงาน จากมาตรฐานการ

กําหนดภาระงานของก.พ.อ. (2.4-2-2) 

และระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของ

บุคลากรในคณะ รวมถึงภาระงานท่ีตอง

ทํา (2.4-2-3)  

1.3  คณะฯ ไดกําหนดแนวทางและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยาง

ชัดเจน โดยจัดทําเปนประกาศของคณะ 

(2.4-2-4) อีกท้ังยังกําหนดเสนทางเดิน

ของตําแหนงงานของบุคลากรแตละคน 

รวมถึงการติดตามผลและกํากับเรงรัด 

2.4-2-1 ภาคผนวก ก แผนบุคลากร

ปงบประมาณ 2557 

2.4-2-2  เอกสาร Job Description ของ

ตําแหนงงานตาง ๆ ในคณะฯ   

2.4-2-3 แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 18 

2.4-2-4 ประกาศคณะฯ เรื่อง แนว

ทางการพิจารณาเพ่ือประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือการเล่ือนขั้น

เงินเดือน   

2.4-2-5 แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 37-42 

2.4-2-6 แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 20 

2.4-2-7 แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 37-42 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

(2.4-2-5) นอกจากน้ี คณะฯ ยังไดจัดทํา

การวิเคราะหการเขา/ออกของบุคลากร

แตละสาขาวิชา เพ่ือประโยชนในการ

บริหารจัดการและกําหนดนโยบายการ

บริหารบุคลากรท่ีเหมาะสมตอไป(2.4-2-6)  

1.4  คณะฯ มีการติดตามและตรวจสอบ

บุคลากรเปนรายบุคคลถึงการพัฒนา

ตนเองใหเปนไปตามเสนทางเดินของ

ตําแหนงงานท่ีกําหนด(2.4-2-7) และยัง

ไดใหการสนับสนุนบุคลากรตามแผนอีก

ดวย(2.4-2-8)  

2.4-2-8 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

เขาสูตําแหนงวิชาการ แผนปฏิบัติ

ราชการปงบประมาณ 2557   

  
3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และ

สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ  

1.1  คณะฯ ไดดําเนินการปรับปรุง

หองพักบุคลากร (2.4-3-1) เพ่ือให

บุคลากรทุกสายงานไดมีโอกาสพบปะ 

พูดคุย พักผอน อันเปนการเสริมสราง

บรรยากาศในการทํางานรวมกันอยาง

เสมอภาคและทัดเทียม นอกจากน้ี 

คณะฯ ยังไดดําเนินการจัดโครงการ Big 

Cleaning Day ขึ้นในระหวางวันท่ี 26 

พฤษภาคม 2557 – 2 มิถุนายน 2557 

(2.4-3-2) เพ่ือสนับสนุนการสราง

สภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานใหมี

ความเหมาะสมและทํางานอยางมี

ความสุข ปลอดภัย ยิ่งไปกวาน้ัน คณะฯ 

ยังจัดสรรงบประมาณสวนกลางในการ

มอบส่ิงของเพ่ือบํารุงขวัญบุคลากร

รายบุคคลทุกสายงานและทุกประเภท

เน่ืองในโอกาสตาง ๆ เชน การคลอดบุตร 

การแตงงาน การเจ็บปวย เปนตน อัน

เปนการเอาใจใสดูแลบุคลากรอยางเสมอ

ภาคและทัดเทียมกัน (2.4-3-3) 

นอกเหนือจากท่ีไดกลาวมาแลว คณะฯ 

ยังมีนโยบายจัดสรรอุปกรณตาง ๆ ท้ัง

วัสดุเพ่ือสนับสนุนในงานดานการเรียน

การสอน หรือวัสดุสํานักงาน รวมถึง

ครุภัณฑสวนบุคคลท่ีจําเปนเพ่ือติดต้ังใน

หองทํางาน ใหแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรใหม อยาง

เพียงพอ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศการ

2.4-3-1 ภาพถายหอง Common Room 

2.4-3-2 โครงการ Big Cleaning Day ป 

2556  

2.4-3-3 รายการบัญชีเงินกองกลางของ

คณะฯ 

2.4-3-4 แผนงบประมาณ ปงบประมาณ 

2557 

2.4-3-5  ใบเบิกพัสดุ สําหรับบุคลากร

ใหม  

2.4-3-6 เอกสารจัดซ้ือครุภัณฑ

คอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2.4-3-7   รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

6/2556 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 

และ 7/2556 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 

2556  

2.4-3-8  แฟมรวบรวมเอกสารขอมูลเพ่ือ

นําเสนอเขารับรางวัลของบุคลากรใน

อดีต  

2.4-3-9 ภาพถายการติดประกาศชื่อ

บุคลากรดีเดนของคณะฯ ป 2556 

2.4-3-10 ประกาศคณะฯ เรื่อง แนว

ทางการพิจารณาเพ่ือประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

และไฟล excel การพิจารณาขึ้น

เงินเดือนท่ีคณบดี  

2.4-3-11 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
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ทํางานอยางมีความสุข(2.4-3-4, 2.4-3-5 

และ 2.4-3-6)  

1.2  คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนการ

ขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน ดวยวิธีตาง ๆ กัน เชน การ

แจงทุกหนวยงานไดทราบอยางเทาเทียม

กัน ผานการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ (2.4-3-7) เพ่ือใหแตละหนวยงาน

เสนอชื่อบุคลากรเพ่ือเขารับรางวัลตาง 

นอกจากน้ียังมีการจัดพ้ืนท่ีในหอง

สํานักงานคณบดีรวมถึงสงขาวสารทาง

อีเมลแกบุคลากรทุกคนเพ่ือ

ประชาสัมพันธแหลงใหรางวัลตาง ๆ อีก

ท้ัง คณะฯ ยังไดเก็บรวบรวมตัวอยางการ

กรอกขอมูลเพ่ือขอรับรางวัล (2.4-3-8) 

และเปนตัวกลางในการประสานงานใน

กระบวนการขอรับรางวัล เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกผูถูกเสนอชื่ออีกดวย  

1.3  คณะฯ มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับ

รางวัลบุคลากรดีเดนของคณะฯ ดวยการ

ติดบอรดประชาสัมพันธพรอมรูปถายใน

สถานท่ีตาง ๆ ของคณะฯ(2.4-3-9) อีกท้ัง 

คณะฯ ยังมีระบบพิจารณาความดี

ความชอบเปนกรณีพิเศษของบุคลากรทุก

ประเภทท่ีไดรับรางวัลหรือสนับสนุนให

นิสิตไดรับรางวัลอีกดวย(2.4-3-10)  

1.4  คณะฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือ

การสนับสนุนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรในการขอรบัรางวัล 

โดยแตงต้ังจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ

เพ่ือใหคําแนะนําชวยเหลือบุคลากรรุน

ใหมในการขอรับรางวัลตาง ๆ(2.4-3-11)  

1.5  คณะฯ ไดเปดโอกาสใหบุคลากรทุก

คนไดรวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา

คณะฯ ในหลายรูปแบบ เชน กิจกรรม

ถาม-ตอบโดยคณบดีและทีมผูบริหารใน

การประชุมบุคลากร (2.4-3-12) มีระบบ

กลองแสดงความคิดเห็น (2-4-3-13) ซ่ึง

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจะถูกเสนอ

การสนับสนุนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรในการขอรับรางวัล  

2.4-3-12 รายงานการประชุมบุคลากร

คณะ วว.ประจําภาคตน ปการศึกษา 

2556 เม่ือวันศุกรท่ี 7 มิถุนายน 2556 

และการประชุม คณะวว. ประจําภาค

ปลาย ปการศึกษา 2556 เม่ือวัน

พฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม 2556 

2.4-3-13  ภาพถายกลองรับความคิดเห็น

ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร (พีท) 

2.4-3-14 ภาพเวปไซตคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร  

2.4-3-15 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

พัฒนาองคกร คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร  

2.4-3-16 โครงการตรวจสุขภาพประจําป 

2556  

2.4-3-17 โครงการ Sci-Eng Games 

2.4-3-18  ภาพถายเอกสารลงนาม

ผูใชงานหองออกกําลังกาย อาคารชุดพัก

อาศัยบุคลากร มก.ฉกส.  
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ตอคณบดีโดยกรรมการคณะประเภท

ตัวแทนบุคลากร นอกจากน้ี ยังมีระบบ

สายตรงคณบดีท่ีเวปไซตของคณะฯ อีก

ดวย(2.4-3-14) ท้ังน้ี เพ่ือทําใหเกิด

ความรูสึกท่ีดีตอกันและพัฒนางาน

รวมกัน นอกจากน้ี คณะยังมี

คณะกรรมการพัฒนาองคกร(2.4-3-15) 

อันมีองคประกอบจากการเลือกต้ังเพ่ือ

เปนตัวแทนของบุคลากรแตละชวงชั้น

อาย ุและจากการเสนอชื่อของทุก

หนวยงานท้ังอาจารยและสายสนับสนุน 

เพ่ือเปนกระบอกเสียงในการพิจารณา

วาระท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคณะฯ 

เพ่ือใหคําแนะนําตอคณะกรรมการประจํา

คณะ 1.6 คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการ

ดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยการรวมมือ

กับวิทยาเขตฯ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ

ประจําป(2.4-3-16) อีกท้ังยังมีการจัด

โครงการ Sci-Eng Games 

(2.4-3-17) เพ่ือกระตุนจิตสํานึกในการ

ดูแลรักษาสุขภาพ อีกท้ังยังเปนการเชื่อม

ความสัมพันธระหวางบุคลากรและนิสิต

อีกดวย ในสวนสถานท่ีออกกําลังกาย

รวมถึงอุปกรณสนับสนุนตาง ๆ น้ัน เปน

การดําเนินการในภาพรวมของวิทยาเขตฯ 

ซ่ึงบุคลากรทุกสายงานและทุกประเภท

ของคณะฯ สามารถเขาใชไดอยาง

ทัดเทียมกัน(2.4-3-18)  

  
4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ

ทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ

เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ  

คณะฯ มีนโยบายใหบุคลากรทุกคน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปน

การติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจาก

การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต 

ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ (2.4-

4-1)นอกจากน้ี ในโครงการท่ีเกี่ยวของกับ

การดูงานของหนวยงาน คณะฯ ก็มี

นโยบายใหจัดสงรายงานผลการดูงาน 

และนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการ

2.4-4-1 รายงานและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการ  

2.4-4-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

8/2556 วันท่ี พุธท่ี 14 สิงหาคม 2556 

(ดูงานสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน 28 – 30 ก.ค.2556) 

2.4-4-3 รายงานการประชุมบุคลากร

คณะ วว.ประจําภาคตน ปการศึกษา 

2556 เม่ือวันศุกรท่ี 7 มิถุนายน 2556 
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ประจําคณะฯ(2.4-4-2) เพ่ือพิจารณาแนว

ทางการนํามาใชเพ่ือพัฒนาคณะฯ และ

ประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนา

ตนเอง  ยิ่งกวาน้ี ในการประชุมบุคลากร 

คณะยังไดเชิญอาจารยท่ีมีประสบการณ

สูงในดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

หาแหลงทุน ฯลฯ (2.4-4-3) เพ่ือบรรยาย

ใหความรู อันเปนกลไกเพ่ือชวยในการ

พัฒนาในภาพรวม และกํากับติดตามการ

พัฒนาตนเองของบุคลาการดวย  

และการประชุม คณะวว. ประจําภาค

ปลาย ปการศึกษา 2556 เม่ือวัน

พฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม 2556 

  
5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล

ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ  

1.1  คณะฯ มีการประชาสัมพันธความรู

ความเขาใจดานจรรยาบรรณคณาจารย

และบุคลากรซ่ึงประกาศโดยสภา

มหาวิทยาลัย ผานชองทางตาง ๆ อยาง

สมํ่าเสมอ เชน การแจงเพ่ือทราบทุกครั้ง

ในการประชุมบุคลากร ถึงจรรยาบรรณ

บุคลากร รวมถึง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

สงคะแนนสอบลาชาซ่ึงเปนหน่ึงใน

มาตรการดานจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย (2.4-5-1) นอกจากน้ี 

คณะฯ ยังใหความรูดานจรรยาบรรณผาน

การประชาสัมพันธในหนาเวปไซต (2.4-

5-2) และในคราวประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ เพ่ือแจงใหบุคลากรในแตละ

สาขาวิชาทราบอีกดวย (2.4-5-3) 

1.2  คณะฯ ไดกําหนดผูรับผิดชอบดาน

จรรยาบรรณของคณะฯ โดยการแตงต้ัง

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร(2.4-5-4) เพ่ือทําหนาท่ี

ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร เชน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

ปญหาทางจรรยาบรรณอันเกี่ยว

เน่ืองมาจากการปฏิบัติภารกิจของ

อาจารยท่ีปรึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

ปญหาทางจรรยาบรรณในการลงเวลา

ปฏิบัติงานของบุคลากร(2.4-5-5) เพ่ือ

รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ

(2.4-5-6)  

2.4-5-1  รายงานการประชุมบุคลากร

คณะ วว.ประจําภาคตน ปการศึกษา 

2556 เม่ือวันศุกรท่ี 7 มิถุนายน 2556 

และการประชุม คณะวว. ประจําภาค

ปลาย ปการศึกษา 2556 เม่ือวัน

พฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม 2556 

2.4-5-2  ลิงคหนาเวปไซตคณะไปยัง

ประกาศจรรยาบรรณบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.4-5-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

11/2556 วันพุธท่ี 6 พ.ย.2556 

(จรรยาบรรณการสงคะแนนสอบชา –) 

2.4-5-4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ท่ี 

048/2555  

2.4-5-5 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 1/57 วันท่ี 

15 ม.ค.57  

2.4-5-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

6/2557 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 
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6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน  

ในปงบประมาณ 2556 คณะฯ ได

ประเมินผลความสําเร็จของโครงการท่ี

เกี่ยวกับ การบริหารและพัฒนาคณาจารย 

ตามดัชนีชี้วัดตาง ๆ (2.4-6-1) เพ่ือจัดทํา

แผนบุคลากรในปงบประมาณ 2557 

(2.4-6-2) โดยมีเชื่อมโยงกับกลยุทธของ

คณะ นอกจากน้ี คณะฯ ยังไดมีการ

ประเมินผลความสําเร็จของแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร ใน

ปงบประมาณ 2557 (2.4-6-3) เพ่ือจักได

นําไปจัดทําแผนบุคลากรในปงบประมาณ 

2558 ตอไป  

2.4-6-1 แผนบุคลากรในปงบประมาณ 

2557   

2.4-6-2    แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 

2.4-6-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี  

6/2557 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 

  
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

7.1  คณะฯ ไดนําผลการประเมิน

ความสําเร็จของแผนการบริหารและ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนจากปงบประมาณ 2556 เพ่ือไป

ปรับปรุงและจัดทําแผนบุคลากรใน

ปงบประมาณ 2557(2.4-7-1, 2.4-7-2 

และ 2.4-7-3)  

7.2  คณะฯ ไดดําเนินการตามแผน

บุคลากรปงบประมาณ 2557 ตามเวลาท่ี

กําหนด (2.4-7-4 และ 2.4-7-5)  

7.3  คณะฯ มีการสํารวจความตองการ

และความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวม

กิจกรรมการพัฒนาตนเองตาง ๆ เพ่ือ

ประกอบการจัดทํากิจกรรมหรือโครงการ

ตามแผนในป 2558 ตอไป (2.4-7-6)  

2.4-7-1 แผนการบริหารและพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ปงบประมาณ 2556(คณบดี) 

2.4-7-2  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

7/2556 วันท่ี พุธท่ี 10 กรกฎาคม 2556 

เพ่ืออนุมัติแผน ปการศึกษา 2556 และ 

ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 

2556 เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานป

การศึกษา 2555 

2.4-7-3 แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 

2.4-7-4  แผนบุคลากรปงบประมาณ 

2557 หนา 13-15 

2.4-7-5 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

6/2557 วันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2557 

2.4-7-6  รายงานสรุปการจัดโครงการ

เพ่ือการพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 

2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 5 4.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 (สกอ.) หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการ ดําเนินการ 7 

ขอ 
 

หมายเหตุ 

1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาท่ี มีการลงทะเบียน

การใช wifi กับสถาบันดวย  

2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน โดยไม ตองเทียบเปน FTES 

ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให

นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตรา

ไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี

แนวทางในการบริหารงานวิทยาเขตฯ 

แบบ รวมบริการประสานภารกิจ คือ 

เปนระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนน

การใชทรัพยากรและความชํานาญ

รวมกัน โดยการจัดใหมีระบบบริการ

แบบรวมศูนย ทําใหการใหบรกิาร

หองสมุด และแหลงเรียนรูตางๆ รวมอยู

ท่ี สํานักวิทยบริการ และการจัด

สภาพแวดลอมการเรียนรูน้ันสํานักงาน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร จะเปนหลักในการบริหาร

จัดการ  เชน การบริการดานอนามัย 

การรักษาพยาบาล รวมท้ังระบบ

สาธารณูปโภคตางๆ พรอมน้ีทุกๆคณะ 

ยังไดมีการจัดบริการเพ่ิมเติมสําหรับนิสิต 

ในทุกๆ ดาน เชน  สถานท่ีน่ัง

2.5-1-1  ตารางแสดงการบริการ

อุปกรณและคอมพิวเตอรใหกับนิสิต 

จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา2556 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

พักผอน  สถานท่ีอานหนังสือภายใน

คณะ หองบริการคอมพิวเตอรของ

คณะฯ จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบ

ไรสาย เปนตน โดยมีผลการ

ดําเนินงาน ดังน้ี  

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให

นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไม

สูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง ซ่ึงวิทยาเขตฯ 

ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน 1,061 เครื่อง และมีจํานวนนิสิต

ท้ังหมด 1,768 คน  โดย FTES ตอ

เครื่องคอมพิวเตอร  

ป 2556 เปน 1.75 ตอเครื่อง(2.5-1-1)   

  
2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ 

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี

การฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกป

การศึกษา  

วิทยาเขตฯ มีฝายหองสมุด สํานักวิทย

บริการ เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจ

สงเสริม  พัฒนา  และบริการทรัพยากร

สารสนเทศ  รวมท้ังจดหมายเหตุ เพ่ือให

ผูใชบริการไดรับองคความรูท่ีทันสมัย 

หลากหลาย รวมท้ังเปนแหลงเรียนรู 

อางอิงจดหมายเหตุ ซ่ึงกลุมผูใชบริการ

ของหองสมุดสวนใหญไดแก นิสิต 

อาจารย และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย

ฯ สําหรับในปการศึกษา 2556 หองสมุด

ไดจัดใหมีบริการ ยืม – คืน ทรัพยากร

สารสนเทศผานระบบหองสมุด

อัตโนมัติ   บริการสืบคน - ตรวจสอบ

สถานะทรัพยากรสารสนเทศ   บริการ

ฐานขอมูลออนไลน   บริการสืบคน

ธนาคารองคความรู  บริการหนังสือและ

ส่ือส่ิงพิมพ บริการฉายภาพยนตร   

(KU CSC Minitheater)  จัดแสดง

นิทรรศการตามโอกาสตาง ๆ ท่ี 

นอกจากน้ียังจัดใหมีการจัดโครงการ

สงเสริมการรูสารสนเทศ (2.5-2-1) โดย

มีกิจกรรมตางๆ ไดแก  กิจกรรมอบรม

ฐานขอมูล  กิจกรรม Click e-book in 

library กิจกรรม walk rally library in 

library สลิปโบนัส  โครงการหองสมุด

เพ่ือการเรียนรู 22.00 น.(2.5-2-2) 

2.5-2-1  โครงการสงเสริมการรู

สารสนเทศ 

2.5-2-2  โครงการหองสมุดเพ่ือการ

เรียนรู 22.00 น. 

2.5-2-3  โครงการ KU CSC Book Fair 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กิจกรรมหนังสือน้ี...พ่ีใหนอง  การแสดง

หนังสือใหม  บอรดความรู  การจัดทํา

สังคมออนไลนสไตลหองสมุด 

(facebook)(เอกสารอางอิง 

https://www.facebook.com/LIB.CSC)  

โครงการ KU CSC Book Fair(2.5-2-3)  

จัดใหบริการ เว็บจดหมายเหตุออนไลน 

(เอกสารอางอิง http://arc.csc.ku.ac.th )    

พัฒนาทักษะทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา เปนตน  สําหรับแหลง

เรียนรูภายนอกหองสมุดฯ จัดใหมี

บริการมุมคนควาตาง ๆ  ประจําคณะ 

ไดแก มุมคนควาคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาการจัดการ  มุมคนควาคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร และ

มุมคนควาคณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร โดยหองสมุดได

ดําเนินการจัดสง หนังสือพิมพและ

วารสารฉบับยอนหลังไปไวท่ีมุมคนควา

เพ่ือใหนิสิต อาจารยและเจาหนาท่ีได

ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการ

ใชบริการท่ีหองสมุดโดยตรง  

  
3 มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน 

หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และ

จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต  

มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต

อยางนอยในดานหองเรียน 

หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และ

จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต ซ่ึงวิทยาเขตฯ มี

บริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต 

โดยการจัดการบริการดังกลาวจาก 

สํานักงานวิทยาเขตฯและสํานักวิทย

บริการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คือ รวมบริการประสานภารกิจ  ไดแก   

o หองเรียนและหองปฏิบัติการ อาคาร 

2 อาคาร 6 อาคาร 7 อาคาร 8 และ

อาคาร 9 ท่ีมีการเรียนการสอน ซ่ึงทาง

วิทยาเขตฯไดมีการจัดอุปกรณการศึกษา

ใหทุกหองเรียนและหองปฏิบัติการท่ีมี

การใชรวมกันท้ัง 3 คณะ โดยสํานักวิทย

2.5-3-1 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

2.5-3-2 ขอมูลหองปฎิบัติการ  จุด

เชื่อมตออินเตอรเน็ตของวิทยาเขต   

2.5-3-3 แผนการใชเงินประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2556 (จัดสรร

ครุภัณฑการศึกษา) 

https://www.facebook.com/LIB.CSC


รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร                                                         

66 

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

บริการเปนผูรับผิดชอบดูแลหองเรียน

และคณะไดจัดโครงการพัฒนา

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

(2.5-3-1)  

o จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต อาคารหอพัก

นิสิตชาย (อาคาร4) อาคารหอพักนิสิต

หญิง (อาคาร5) อาคารเรียนรวม 

(อาคาร 2) และโรงอาหาร (อาคาร 10) 

หองสมุดกลาง ( 2.5-3-2)  

o  คณะฯมีแผนการใชเงินใน

ปงบประมาณ  2556  ในการจัดซ้ือ

ครุภัณฑทางการศึกษา  เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

(2.5-3-3)  

  
4 มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน

อื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน

นักศึกษาผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล การจัดการหรือ

จัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา  

มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน

อื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิต

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การ

บริการอนามัย และการรักษาพยาบาล 

การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร

และสนามกีฬาวิทยาเขตฯ มีบริการส่ิง

อํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่นๆ เชน 

งานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการจะ

ใหบริการดานทะเบียนนิสิต โดยป

การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน

ดังน้ี       

-   ดานงานทะเบียนนิสิต วิทยาเขตฯได

มีการลงทะเบียนเรียนผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร โดยสํานักวิทยา

บริการ ฝายงานทะเบียนและ

ประมวลผลเปนผูรับผิดชอบและดูแล

การลงทะเบียนเรียนของนิสิต ซ่ึงในท่ี

ผานมาไดมีการกําหนดการละเทียบเรียน

ของนิสิตตามรหัสนิสิตและชั้นปของนิสิต 

เพ่ือใหนิสิตไดรับความสะดวกและ

รวดเร็วเพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ีใหนิสิต

ลงทะเบียนเรียนพรอมกันทุกชั้นป 

(2.5-4-1)      

2.5-4-1 หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการท่ี

ใหบริการงานทะเบียน 

2.5-4-2 สรุปขอมูลการใหบริการ

รักษาพยาบาล ประจําปการศึกษา 

 2556 

2.5-4-3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการของสถานพยาบาล 

2.5-4-4 สรุปขอมูลการประชาสัมพันธ/

รณรงคดานอนามัย ประจําป

การศึกษา 2556 

2.5-4-5 สรุปโครงการอบรมปฐม

พยาบาลและการเคล่ือนยายผูปวย 

ประจําปการศึกษา 2556 

2.5-4-6 สรุปรายผลการคัดกรองสุขภาพ

นิสิตชั้นปท่ี 1 ประจําป 2556 

2.5-4-7  สรุปการใหบริการ

หอง Fitness และการใหบริการเบิก – 

ยืมอุปกรณกีฬา ประจําป

การศึกษา 2556 

2.5-4-8 สรุปผลการพัฒนาปรับปรุงดาน

การกีฬา 

2.5-4-9   สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 
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-  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอ

ชีวิตความเปนอยูของนิสิต โดยในการ

บริการดานอนามัยและการ

รักษาพยาบาลน้ัน มีหนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก คือ ฝายกิจการนิสิต 

สํานักงานวิทยาเขต  และในปการศึกษา 

2556 มีขอมูลการบริการท่ีเกี่ยวของ 

ดังน้ี                

-  จัดใหมีบริการรักษาพยาบาล ณ 

อาคารสถานพยาบาล ต้ังแตเวลา 08.30 

– 21.00 น. โดยพยาบาลวิชาชีพประจํา 

จํานวน 2 คน ใหบริการรักษาพยาบาล

เบ้ืองตน และประสานการนําสง

โรงพยาบาลหากมีเหตุเจ็บปวยรุนแรง

หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน(2.5-4-2)รวมถึงจัด

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ

ของสถานพยาบาล โดยจัดใหมีแพทย

จากโรงพยาบาลสกลนครมาบริการตรวจ

รักษา ณ สถานพยาบาลในทุกวันอังคาร

และวันพฤหัสบดีดวย(2.5-4-3) ซ่ึงในป

การศึกษา 2556 มีผูมาขอรับบริการจาก

สถานพยาบาลท้ังส้ิน 5,911 ราย  โดย

เปนนิสิตจํานวน 5,261 ราย  บุคลากร 

จํานวน 551 ราย บุคคลภายนอกจํานวน 

50 ราย และมีการนําสงตอโรงพยาบาล 

จํานวน 49 ราย 

- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ/รณรงค

ปองกันโรคตามฤดูกาลและแนะนํา

วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง ใน

ชองทางตาง ๆ เชน บอรด

ประชาสัมพันธในแตละอาคาร แผนพับ 

ประชาสัมพันธขอมูลในการประชุมนิสิต

ตาง ๆ เปนตน(2.5–4–4)           

- จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและการ

เคล่ือนยายผูปวย เพ่ือสรางเครือขายใน

การดูแลดานสุขภาพสําหรับนิสิต เพ่ือใหผู

ท่ีเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีได

ไปใชในการดูแลดานสุขภาพและอนามัย

ของนิสิต โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูนํา
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นิสิต ชมรมนิสิตชาวหอ พนักงานประจํา

หอพัก เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและ

ผูท่ีสนใจ(2.5-4-5)                   

- จัดใหมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ

สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 

2556(2.5-4-6)                

- ในดานการใหบริการดานกีฬาน้ัน 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดจัด

ใหมีบริการสนามกีฬาท้ังกลางแจงและ

ในรม และบริการศูนยออกกําลังกาย 

เพ่ือสุขภาพและพัฒนาการ(หอง Fitness)

และบริการเบิก  

– ยืมอุปกรณกีฬาแกนิสิต บุคลากร 

รวมถึงบริการบุคคลและหนวยงาน

ภายนอก ในการออกกําลังกายและการ

จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมใหมี

สุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง และ

รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ตลอดจนเปนศูนยสําหรับการรักษาและ

ฟนฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บจาก

การเลนหรือฝกซอมกีฬา ซ่ึงสนามกีฬาท่ี

จัดบริการ ประกอบดวย(2.5-4-7)  

สนามกีฬากลางแจง  

-  สนามกีฬาฟุตบอล          1    สนาม  

-  สนามกีฬาฟุตซอล          1    สนาม  

-  สนามกีฬาบาสเกตบอล   2    สนาม  

-  สนามกีฬาวอลเลยบอล   2    สนาม  

-  สนามกีฬาเซปกตะกรอ   2   สนาม  

-  สนามกีฬาเทนนิส         4    คอรด  

-  สนามกีฬาเปตอง          5    สนาม 

-  สนามกีฬารักบ้ี            1    สนาม  

สนามกีฬาในรม ณ อาคารวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)  

- สนามกีฬาแบดมินตัน       3    สนาม  

- โตะเทเบิลเทนนิส            4     ตัว  

โดยในปการศึกษา 2556 ไดมีการพัฒนา

ปรับปรุงสนามกีฬาตาง ๆ ท้ังกลางแจง

และในรมเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
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ใหบริการ(2.5-4-8) รวมท้ังอยูในระหวาง

การจัดสรางอาคารสนามกีฬา

(ยิมเนเซียม) เพ่ือรองรับกับงานดานการ

พัฒนาสุขภาพและการกีฬาท่ีจะขยายตัว

เพ่ิมขึ้นในอนาคต                    

-  ดานการจัดการหรือจัดบริการดาน

อาหาร วิทยาเขตฯ เห็นความสําคัญของ

คุณภาพอาหารท่ีตองสะอาดและ

ปลอดภัยรวมถึงภาชนะใสอาหาร การ

จําหนายอาหารตองมีราคาท่ีเหมาะสม

ตอการดํารงชีพของนิสิตขณะศึกษาอยู

ในมหาวิทยาลัย โดยใหบริการโรงอาหาร

กลาง (2.5-4-9)  

  
5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา 

ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 

รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกัน

อัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดย

เปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา 

ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 

รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกัน

อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย

เปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ วิทยา

เขตฯ มีการบริหารจัดการดานระบบ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของบุคลากร นิสิต ท่ีอาศัยอยู

ภายในวิทยาเขตโดยการมีเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความ

ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนยรักษา

ความปลอดภัยในการรับเรื่องรองเรียน

และแจงเหตุท่ีเกิดขึ้นภายในวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครซ่ึง

ต้ังอยูบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มี

มาตรการในการดูแลความปลอดภัย

ในชวงเทศกาลตางๆ อีกท้ังยังมีปอมยาม

รักษาการณเจาหนาท่ีตํารวจท่ีพรอมให

การสนับสนุนภารกิจรักษาความ

ปลอดภัย จัดจราจร  ชวยระงับเหตุดวน 

เหตุราย ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึงต้ังอยูบริเวณ

หนามหาวิทยาลัย ท้ังน้ีสํานักงานวิทยา

เขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2.5-5-1   บริการของฝายอาคารสถานท่ี

และยานพาหนะ 
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ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญท่ีตองดูแล

รักษาความปลอดภัยบุคลากรท่ีอยู

ภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงไดมีการติดต้ังระบบกลองวงจรปด 

CCTV ภายในอาคาร อีกท้ังยังมีการ

ติดต้ังระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคาร 

ระบบไฟสองสวางฉุกเฉินรวมถึงอุปกรณ

ตางๆ ท่ีเปนไปตาม กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

ไดกําหนดไว ดานการจัดเก็บ/กําจัดขยะ

และของเสีย ฝายอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะภายใตการดูแลของ

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการคัดแยก

ขยะ โดยนํา ขยะท่ีสามารถกอใหเกิด

รายได เชนกระดาษ ขวดพลาสติก และ

อื่นๆ นําไปจําหนายสรางรายได ใหกับ

หนวยงานจัดใหมีถุงขยะ และเพ่ิม

จํานวน ถังขยะตามจุดตางๆ จัดเก็บขยะ

ภายในพ้ืนท่ีวิทยาเขต โดยมีรถเก็บขยะ

ของสํานักงานวิทยาเขตในการเก็บ

รวบรวมขยะภายในพ้ืนท่ีวิทยาเขตและ

ภายในอาคาร เพ่ือนําไปคัดแยก 

รวบรวมไวในพ้ืนท่ีท่ีไดจัดสรรไว และ

ไดรับความรวมมือจากเทศบาลตําบล 

เชียงเครือในการจัดรถเก็บขยะเขามา 

บริการรับขยะในวัน จันทร พุธ ศุกร 

และเสาร เพ่ือนําไปกําจัดตอไป ดานการ

จัดการสภาพแวดลอมและภูมิทัศนอยาง

มีสุนทรียวิทยาเขตไดมอบหมายใหฝาย

อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ดูแล

เรื่องระบบระบายนํ้าภายในวิทยาเขตอยู

เสมอ เพ่ือไมใหอุดตันและสามารถ

ระบายนํ้าไดในฤดูฝน เปนการปองกันนํ้า

ทวมขังในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย(2.5-5-1)  

  
6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการใน

ขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  

มีผลการประเมินคุณภาพของบริการใน

ขอ 2-5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 โดยมีนิสิตคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรเขา

ประเมินท้ังส้ิน 991 คน โดยมีคาเฉล่ีย

2.5-6-1 รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร (ขอมูลจากกองแผนงาน) 
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ความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ีย 3.83 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 (ขอมูลกอง

แผนงาน) และแยกเปนประเด็นตาง ๆ 

ไดดังน้ี (2.5-6-1)   

หัวขอ ผลการประเมิน  
1.หองสมุด แหลงเรียนรู และการฝกอบรมการ

ใชงาน 3.91  

2.การบรกิารดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ

เรียนและพัฒนานิสิต  3.79  

3.การบรกิารส่ิงอํานวยความสะดวก 3.82  

4.ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 3.90  

  
7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 

มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความ

ตองการของผูรับบริการ  

มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 

มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความ

ตองการของผูรับบริการ โดยฝาย

หองสมุด สํานักวิทยบริการ ไดนําผลการ

ประเมินความพึงพอใจ มาวางแผนการ

ใหบริการท่ีสนองความตองการ

ผูรับบริการโดยไดนําขอเสนอแนะจาก

การประเมินความพึงพอใจมาดําเนินการ

ปรับปรุงดังน้ี  

1.ขอเสนอแนะตองการเพ่ิมจํานวนเสียบ

ปล๊ักไฟ  หองสมุดไดวิเคราะหความ

ตองการปล๊ักไฟของผูใชบริการ

พบวา  ผูใชบริการซ่ึงสวนใหญเปนนิสิต 

ไดนําคอมพิวเตอรแบบโนตบุคสมาใช

อินเตอรเน็ต ทําการคนควาขอมูลภายใน

หองสมุด ซ่ึงจากการสังเกตพฤติกรรการ

ใชเครื่องสวนใหญจะใชเพ่ือหาขอมูลเพ่ือ

การศึกษา ดังน้ันหองสมุดจึงไดเสนอ

พิจารณาเพ่ิมปล๊ักไฟบริเวณหองโถงอาน

หนังสือ รวมท้ังจัดหาสายแลน และหูฟง

สําหรับใหบริการเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหผูใชบริการอีกทางเลือกหน่ึง  

2.ตองการใหขยายเวลาเปด – ปด

หองสมุดชวงสอบ  ซ่ึงเปนโครงการท่ี

หองสมุดดําเนินตอเน่ืองมาทุกป ได

ดําเนินการสํารวจความตองการขยาย

เวลาเปด-ปดหองสมุดชวงสอบ และนํา

ผลสํารวจมาวางแผน ซ่ึงในปการศึกษา 

2.5-7-1  แผนการพัฒนากิจกรรม

สงเสริมการเรียนรูของหองสมุด 

2.5-7-2  แผนพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา

และศูนยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและ

การพัฒนาหอง Fitness 
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2555 หองสมุดไดเพ่ิมบริการบะหม่ี

สําเร็จรูปและขนมจําหนายในชวงสอบ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ผูใชบริการ โดยไดจัดพ้ืนท่ีสําหรับน่ัง

รับประทาน ไวดานนอกหองสมุดเปนตน  

3.ตองการเพ่ิมจํานวนโตะอานหนังสือ

ในชวงสอบ หองสมุดไดดําเนินการจัดหา

และนําโตะ เกาอี้ มาจัดวางเพ่ิมบริเวณ

โถงอานหนังสือในชวงสอบเพ่ือให

สามารถรองรับการใชบริการของ

ผูใชบริการในชวงกอนและหลังสอบใน

แตละภาคการศึกษา นอกจากน้ียังได

เสนอในคําขอเพ่ือจัดใหบริการในภาค

การศึกษาตอไป  

4.ในสวนการใหบริการรักษาพยาบาล

และสนามกีฬา วิทยาเขตฯ โดยฝาย

กิจการนิสิตไดมีการนําผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใหบริการ มาจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการใน

บริการในปการศึกษาตอไป ซ่ึงรายการท่ี

มีผลการประเมินความพึงพอใจนอยท่ีสุด

คือ การจัดกิจกรรมรณรงคเพ่ือสงเสริม

สุขภาพ โดยมีแผนพัฒนาปรับปรุงใน

กานจัดโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี

ถวนหนา ใหประกอบดวยกิจกรรมท่ีมี

วัตถุประสงครณรงคเพ่ือสงเสริมสุขภาพ

ดังน้ี          

- อบรมปฐมพยาบาลและการเคล่ือนยาย

ผูปวยเบ้ืองตน          

- กิจกรรมกายแข็งแรง จิตสดใส ใจเปนสุข          

- กิจกรรมอบรมทักษะการใหคําปรึกษา

สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา          

- กิจกรรมการใหคําปรึกษา ณ หอง  

Relax Zone          

- กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ  

5.ในสวนของการใหบริการดานกายภาพ

น้ัน ผูใชบริการมีขอเสนอแนะในการ

บริการยานพาหนะ โดยเสนอแนะให
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พนักงานขับรถ ควรมีการแบงงานให

ชัดเจน และควรมีการประสานความ

รวมมือกับเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย กอนท่ีรถของวิทยาเขตฯจะ

เขา – ออกผานประตูทุกครั้ง ซ่ึงวิทยา

เขตฯ ไดนํามาพิจารณาปรับปรุงการ

ใหบริการ โดยกําหนดหนาท่ีพนักงานขับ

รถแตละคนใหชัดเจน รวมท้ังกําหนด

ขั้นตอนรวมกันกับงานรักษาความ

ปลอดภัยในการประสานขอมูลตางๆ 

(2.5-7-1),(2.5-7-2)  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 6 4.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 2 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ทุกหลักสูตร  

คณะฯ มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยมีการ

2.6-1-1  คูมือการเสนอหลักสูตร / 

รายวิชาระดับอุดมศึกษาเพ่ือเสนอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณา



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร                                                         

74 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญในทุกหลักสูตรและทุกรายวิชา 

โดยมีการกําหนดใหมีชั่วโมงในการ

คนควาดวยตนเองในทุกรายวิชา และ

ทุกหลักสูตรยังมีรายวิชาสัมมนา เพ่ือให

นิสิตไดเลือกทํากรณีศึกษาหรือหัวขอท่ี

นิสิตสนใจตอง การ ซ่ึงมีคณะกรรมการ

วิชาการคณะ และคณะกรรม การ

การศึกษาและวิชาการ วิทยาเขตฯ ดูแล  

ควบคุมการจัดการเรียนการสอนใน

ภาพรวมของวิทยาเขตฯ ทุกหลักสูตร 

และในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีผาน 

คณะฯ ไดเห็นความสําคัญของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ จึงแนะนําใหทุกหลักสูตรท่ี

ปรับปรุง มีรายวิชา สัมมนา ปญหา

พิเศษ สหกิจศึกษา หรือโครงงาน

วิศวกรรม ทุกหลักสูตร (2.6-1-1 และ 

2.6-1-2)  

อนุมัติ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

2.6-1-2 รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม(มคอ.4) 

  
2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียด

ของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม

(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คณะฯ มีความตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการจัดทํารายละเอียด

ของรายวิชา กอนการเปดในแตละภาค

การศึกษา ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 

สําหรับหลักสูตรเกา และตามท่ีกําหนด

ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติสําหรับ

หลักสูตรใหม (มคอ 3) (ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึง

ประกอบดวยรายละเอียดจุดมุงหมาย

ของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรู

เม่ือผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จส้ินแลว 

โดยเนนพฤติกรรมท่ีเปนผลจากการ

เรียนรู ซ่ึงอิงมาตรฐานผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ลักษณะและ

การดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบาย

รายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และ

การใหคําปรึกษา การพัฒนาผลการ

2.6-2-1 ระบบ KU-TQF 

(http://tqf.cpe.ku.ac.th/)  

 

http://tqf.cpe.ku.ac.th/
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เรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบาย

ความรูหรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะ

พัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการ

ประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ใน

แตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือ

เน้ือหาท่ีจะสอน กิจกรรมการเรียนการ

สอน ส่ือการสอนท่ีใชและวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรูของหัวขอหรือ

เน้ือหา ทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราท่ี

ทันสมัยท่ีใชประกอบการเรียนการสอน 

ท้ังน้ีไดมีการชี้แจงรายละเอียดของ

รายวิชา และแผนการสอนใหนิสิตได

ทราบในคาบแรกทุกรายวิชา   ในป

การศึกษา 2556 มีรายวิชาท่ีใชตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 2548 ประกอบดัวย

ภาคตน จํานวน 102 รายวิชา ภาค

ปลาย จํานวน 111 รายวิชา รวม 201 

รายวิชา และรายวิชาท่ีใชตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

2555 ประกอบดวยภาคตน จํานวน 

99  รายวิชา ภาคปลาย จํานวน 

107  รายวิชา  รวม 217 รายวิชา ซ่ึงได

มีการบันทึกขอมูลไดไวท่ี ระบบ KU-

TQF (http://tqf.cpe.ku.ac.th/) ของ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรทุกรายวิชา

(2.6-2-1)  

  
3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการ

เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู

จากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือ

จากการทําวิจัย  

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะ

การเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอก

หองเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  

o    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี

ประยุกต)  

o  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล)  

o  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา)  

2.6-3-1 โครงการฝกงาน และโครงการ

สหกิจศึกษา 

2.6-3-2 โครงการ Project-Based 

http://tqf.cpe.ku.ac.th/
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o  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา)  

o  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) (หลักสูตร ยมื)  

o  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาการคอมพิวเตอร) (หลักสูตร ยมื) 

ซ่ึงทุกหลักสูตรไดมีการสงเสริมทักษะ

การเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอก

หองเรียนจากการทําวิจัยทุกหลักสูตร 

รวมท้ังไดสงเสริมใหนิสิตทุกสาขาวิชาใน

คณะเขารวมโครงการฝกงาน และ

โครงการสหกิจศึกษา (2.6-3-1)  

รวมถึงสนับสนุนใหนิสิตไดทํานวัตกรรม

เพ่ือสงเสริมความรูและทักษะการคิด

วิเคราะหในรายวิชาตาง ๆ อีกดวย 

(2.6-3-2) 

  
4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ

วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขา

มามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก

หลักสูตร  

มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการ

หรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โดยมีรายละเอียดดังนี  

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมโยธา) เพ่ือใหผูเรียนทราบถึง

การนําความรูทางทฤษฎี ไปใชในการ

ปฏิบัติ สาขาฯจึงไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ือถายทอดความรูดานวิศวกรรมโยธา

ใหกับผูเรียน โดยจัดโครงการเสริมสราง

ประสบการณ/ถายทอดองคความรูดาน

วิชาชีพของสาขาวิชาวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอม” โดยเชิญผูเชี่ยวชาญพิเศษ

เฉพาะดานวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอมมาถายทอดความรูในหัวขอ 

“การบรรยายพิเศษเรื่อง Emerging 

Environmental 

Issues with Respect to Pollution 

and Helth Effects (ปญหา

ส่ิงแวดลอมเรงดวนท่ีเกี่ยวของกับมลพิษ

และผลกระทบตอสุขภาพ)” โดย ศ.ดร. 

2.6-4-1 โครงการเสริมสราง

ประสบการณและถายทอดองคความรู

ดานวิชาชีพของสาขาวิชาวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอม 

2.6-4-2 โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

2.6-4-3 โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี  รายวิชาเครื่องยนตกังหันกาช 

2.6-4-4 โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.6-4-5 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี  หลักสูตรเคมีประยุกต 
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จงรักษ ผลประเสรฐิและ การบรรยาย

พิเศษเรื่อง เสนหปฐพี โดย  

อาจารยอติเทพ  ศรีคงศรี  (2.6-4-1)  

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา) ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของประโยชนของ 

วิศวกรรม และเทคโนโลยีผาน

ประสบการณจริง จึงไดจัดโครงการ

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีขึ้น โดยใหนิสิต

ไดเขาพบกับผูประกอบการ ณ สถาน

ประกอบการจริง ซ่ึงนิสิตไดรับการ

ถายทอดความรูและประสบ การณใน

การทํางานซ่ึงไมสามารถหาไดจากการ

เรียนในชั้นเรียนเพียง อยางเดียว ( 2.6-4-2)  

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล) ไดมีการนํานิสิต 

เยี่ยมชมหนวยงานนอก มหาวิทยาลัยใน

รายวิชาเครื่องยนตกังหันกาช  เพ่ือให

นิสิตไดมีโอกาสเรียนรู อุปกรณ 

เครื่องมือตาง  ๆในการทํางานจริง( 2.6-4-3) 

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการ

คอมพิวเตอร)  มีการใหนิสิตเขารวม

ฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจ

ศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน 

เพ่ือใหนิสิตไดทราบถึงการนําความรู

ทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมี

ความรูทางวิชาการท่ีทันสมัย ซ่ึงในป

การศึกษา 2556 ทางสาขาวิชามีจํานวน

นิสิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษา

จํานวน 8 คน รวมท้ังจัดโครงการทัศน

ศึกษาเพ่ือพานิสิตไปเยี่ยมชมหนวยงาน

หรือสถานท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยดวย 

โดยในปการศึกษา 2556 น้ี ไดเขาเยี่ยม

ชมศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ(เนคเทค)  

(2.6-4-4) 

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี
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ประยุกต) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

ประโยชนของ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีผานประสบการณจริง  จึงได

จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอก

สถานท่ีขึ้น  โดยใหนิสิตไดเขาพบกับ

ผูประกอบการ ณ สถานประกอบการ

จริง  ซ่ึงนิสิตไดรับการถายทอดความรู

และประสบการณในการทํางานซ่ึงไม

สามารถหาไดจากการเรียนในชั้นเรียน

เพียงอยางเดียว   

รวมท้ัง ในรายวิชาปฏิบัติการเคมีพอลิ

เมอรไดจัดโครงการสงเสริมการเรียนรู

และเสริมประสบการณวิชาการนอก

หองเรียน ยังไดนํานิสิตไปศึกษาดูงาน 

ณ ศูนยพัฒนาภูพานเพ่ือทดลองทําผา

ยอมครามและทดลองใชเครื่อง X-ray 

Diffraction ณ ศูนยเทอรโมอิเล็กทริก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และยงัได

เชิญ ดร.สนธิ พลชัยยา และ ดร.วันชัย 

นอยวงศ เปนวิทยากรจากสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในรายวิชาสัมมนา ตาม

โครงการสัมมนาเคมีประยุกต (seminar 

applied chemistry)(2.6-4-5)  

  
5 มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือ

จากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน  

มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย 

หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงไดมีการจัด

โครงการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้น

เรียนพัฒนาส่ือการเรียนรูซ่ึงในป

การศึกษา 2556 ไดแกจํานวน 2 เรื่อง 

ไดแก ผลของการใชบทเรียนออนไลน

รวมกับเครือขายสังคมสําหรับนิสิต

ระดับปริญญาตรีรายวิชา 02739427 

การออกแบบและพัฒนาเกมส

คอมพิวเตอร และจริยธรรมท่ีพึง

ประสงคทางวิชาชีพนักออกแบบของ

นิสิตในรายวิชา 02739342 

คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับระบบ

สารสนเทศ ของ 

2.6-5-1  ผลของการใชบทเรียน

ออนไลนรวมกับเครอืขายสังคมสําหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรีรายวิชา 

02739427 การออกแบบและพัฒนา

เกมสคอมพิวเตอร และจริยธรรมท่ีพึง

ประสงคทางวิชาชีพนักออกแบบของ

นิสิตในรายวิชา 02739342 

คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับระบบ

สารสนเทศ ของ อาจารยฐิติพร การสูงเนิน 

2.6-5-2 ลิงคไปยังเอกสารเผยแพร

ผลการวิจัยในชั้นเรียน หนาเวปไซต

ของคณะฯ 
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อาจารยฐิติพร การสูงเนิน (2.6-5-1)  

และไดมีการเผยแพรผลการวิจัยและ

การจัดการเรียนการสอนจากการวิจัยให

บุคลากรไดทราบโดยท่ัวกัน (2.6-5-2) 

  
6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค

การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ

แตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  

มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

ท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา 

ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน

ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่า

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยในป

การศึกษา 2556 มีรายวิชาท่ีเปดสอน 

ภาคตน จํานวน 201 รายวิชา เฉล่ียรวม 

4.51 และภาคปลาย จํานวน 217 

รายวิชา เฉล่ียรวม 4.22 ซ่ึงไดมีการ

บันทึกขอมูลไดไวท่ี ระบบประเมินการ

สอนมหาวิทยาลัย 

(https://eassess.ku.ac.th/) ของมหา

วิทยา ลัยเกษตรศาสตรทุกรายวิชา(2.6-6-1)  

2.6-6-1  ระบบประเมินการเรียนการ

สอน มก (https://eassess.ku.ac.th/) 

  
7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน

รายวิชา  

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ

การประเมินผลการเรียนรู   ทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดตามรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หมวด

ท่ี 9 ขอ 9.2 ซ่ึงไดมีการบันทึกขอมูลได

ไวท่ี ระบบ KU-TQF 

(http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7)  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุก

หลักสูตร (2.6-7-1)  

2.6-7-1 ระบบKU-TQF 

(http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7)  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 6 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

 

 

http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7
http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 6 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 2 

ขอ ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ ตามเกณฑทัว่ไป 

มีการดําเนินการครบ 

5 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวน

ตามเกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต

อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน

กําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสํารวจ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต และตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  ทุกรอบระยะเวลาตาม

แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร โดย

กองแผนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นอกจากน้ีวิทยาเขตฯ ไดสํารวจอัตลักษณ

และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ

วิทยาเขตฯ ขึ้นเองอีกดวย(2.7-1-1) และ

ไดนํามาปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาท่ี

กําหนด และไดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ

วิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิต

เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตอีกดวย ใน

ปการศึกษา 2556  ซ่ึงคณะฯ ไดคะแนน

เฉล่ียการประเมินความพึงพอใจโดยผูใช

บัณฑิตทุกดานเทากับ 3.93  โดยมี

รายละเอียดดังน้ี (2.7-1-2) 1.   ดาน

2.7-1-1 รายงานผลการสํารวจอัตลักษณ

และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2.7-1-2 ผลการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตจากกองแผนงาน มก. ประจําป 

2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คุณธรรมจริยธรรม คะแนนเฉล่ียโดยผูใช

บัณฑิต เทากับ 4.15  

2.   ดานความรู คะแนนเฉล่ียโดยผูใช

บัณฑิต เทากับ 3.81  

3.   ดานทักษะทางปญญา    คะแนน

เฉล่ียโดยผูใชบัณฑิต เทากับ 3.66  

4.   ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ คะแนนเฉล่ียโดยผูใช

บัณฑิต เทากับ 4.10  

5.   ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ คะแนนเฉล่ียโดยผูใชบัณฑิต 

เทากับ 3.79  

  
2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ

วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ

เรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต  

ทุกหลักสูตรมีการนําผลจากขอ 1 มาใชใน

การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะ

อาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

(2.7-2-1) โดยวิทยาเขตไดใหความสําคัญ

กับการนําขอมูลจากการสํารวจมาใชใน

การปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให

บัณฑิตจากคณะมีคุณลักษณะตรงตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต โดยทาง

วิทยาเขตไดต้ังศูนยภาษาอังกฤษ 

(KU.CSC. Language Center) ขึ้น เพ่ือ

เพ่ิมความสามารถทางดาน

ภาษาตางประเทศ และเตรียมความพรอม

นิสิตเขาสูประชาคมอาเซียนในป 

2558   อีกท้ังทางวิทยาเขตไดเล็งเห็น

ความสําคัญของการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศจึงไดจัดการสอบประเมิน

ทักษะดาน ICT ของนิสิตชั้นปท่ี 4 ขึ้น

(2.7-2-2) เพ่ือเตรียมความพรอมนิสิตใน

การเขาสูตลาดแรงงานตอไป  นอกจากน้ี 

คณะฯ ไดนําขอมูลจากการสํารวจมาใชใน

การปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให

บัณฑิตจากคณะมีคุณลักษณะตรงตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต  โดยคณะได

2.7-2-1 เลมหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีมี

รายละเอยีดหลักสูตร (มคอ.2) คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2.7-2-2 การสอบประเมินทักษะดาน ICT 

ของนิสิตชั้นปท่ี 4 

2.7-2-3 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษแกอาจารยและนิสิต

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

2.7-2-4 โครงการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 16 

(NSC2014) 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มีการจัดโครงการสงเสริมความสามารถ

ทางวิชาการสําหรับนิสิต ประจําป

งบประมาณ 2556 

(ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557) ไดแก โครงการ

สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก

อาจารยและนิสิตคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรเพ่ือกระตุนใหนิสิตมี

ความต่ืนตัวรับรูการทางการส่ือสารดาน

ภาษา เพ่ิมประสบการณและเสริมสราง

ทักษะดานภาษาอังกฤษ(2.7-2-

3)  สงเสริมใหนิสิตเขารวมโครงการ

แขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง

ประเทศไทยครัง้ท่ี 16 (NSC2014) ( 2.7-2-4)  

  
3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งบประมาณท่ีเอื้อตอการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต  

คณะฯ ไดสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและ

งบประมาณ เพ่ือพัฒนาการศึกษา ในรูป

ของโครงการตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคในการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตของคณะ 

ใหเปนไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ นอกจากน้ีได

สนับสนุนงบประมาณจัดหาครุภัณฑ 

อุปกรณการเรียนการสอนท่ีจําเปนตอการ

เรียนการสอน (2.7-3-1) การมีระบบ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา  

(e-Learning)(2.7-3-2) รวมท้ังมีระบบ

อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและเรื่องอื่นๆ ใหแกนิสิตในคณะ

อีกดวย (2.7-3-3)   

2.7-3-1 แผนการใชเงินประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2556 (จัดสรรครุภัณฑ

การศึกษา) 

2.7-3-2 บริการบทเรียนทางเว็บไซต  

e-learning  

2.7-3-3 ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

  
4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวาง

สถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

คณะฯ มีระบบและกลไกการสงเสริมให

นิสิตระดับปริญญาตรีเขารวมกิจกรรมการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม

ระหวางมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุม

ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยใชเกณฑการ

สนับสนุนจากประกาศของวิทยาเขตฯ          

(2-7-4-1) ซ่ึงในระดับคณะฯ มีการกํากับ

ดูแล  โดยมีคณะกรรมการฝายวิจัยและ

บริการวิชาการของคณะเปนผูดูแล การ

สงเสริมกิจกรรมนําเสนอผลงาน โดยมีการ

2.7-4-1 เกณฑการสนับสนุนนิสิตเขารวม

ประชุมวิชาการ (จากวิทยาเขต) 

2.7-4-2  โครงการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 16 

(NSC2014) 

2.7-4-3  กิจกรรมการแขงขันคอนกรีต

พลังชางครั้งท่ี 14 

2.7-4-4   โครงการแขงขันรถประหยัด

นํ้ามันเชื้อเพลิง ครั้งท่ี 16 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กําหนดเกณฑในการพิจารณาสงนิสิต

ระดับปริญญาตรีเขารวมกิจกรรมประชุม

วิชาการและการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ สวนในระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะฯ ไดใชเกณฑการสงเสริมและ

สนับสนุนตามขอบังคับของบัณฑิต

วิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยในปการศึกษาน้ีไดสงนิสิตเขารวมการ

วิชาการและนําเสนอผลงานดังน้ี       

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดสง

นิสิตเขารวมโครงการแขงขันพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย

ครั้งท่ี 16 (NSC2014) จัดขึ้น ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 4-5 

อาคารศูนยสารสนเทศ 9 ชั้น สํานักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันพุธท่ี 

8  มกราคม 2557 นิสิตเขารวมท้ังหมด 

10 ผลงาน ซ่ึงผานการคัดเลือกและไดรับ

รางวัลผลงานดี พรอมทุนการศึกษา 

จํานวน 5,000 บาท จํานวน 3 ผลงาน

ประกอบดวย(2.7-4-2)               

- ผลงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจง

อุบัติเหตุและผูปวยฉุกเฉิน บนอุปกรณ

ส่ือสารไรสาย ระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด กรณีศึกษา : ศูนยรับแจงเหตุและ

ส่ังการระบบแพทยฉุกเฉิน โดยนายรอซาลี 

กาซอ อาจารยท่ีปรึกษา อ.สุรเชษฐ ประ

สันแพงศรี 

-  ผลงานการพัฒนาโปรแกรมเต็งเว็บ

เซิรฟเวอร  โดยนายสุพัฒน วงษกันหา นาย

อัครเดช เขียวอยู  และนายวราพงษ หลุม

ทอง อาจารยท่ีปรึกษา อ.ถนอมศักด์ิ วงศมี

แกว 

-  ผลงานการพัฒนาโปรแกรมนามบัตร

อิเล็กทรอนิกส ระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด โดยนายธนาวัชร อาจหาญ 

อาจารยท่ีปรึกษา อ.สุรศักด์ิ ต้ังสกุล     

2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม มีระบบและกลไกการสงเสริม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ใหนิสิตเขารวมกิจกรรมทางวิชาการใน

ระหวางมหาวิทยาลัย หรือการประชุม

ระดับชาติ โดยจัดหางบประมาณสนับสนุน

ใหนิสิตเขารวมกิจกรรมการแขงขัน

คอนกรีตพลังชางครั้งท่ี 14(2.7-4-3)  

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ

ผลิต สาขาวิชาฯ มีการประชาสัมพันธ

โปรแกรมการประชุมวิชาการ โดยปด

ประกาศท่ีบอรดของสาขาฯ สงเสริมให

นิสิตมีสวนรวมการนําเสนอผลงาน

วิชาการ  เชนนํานิสิตเขารวมแขงขันรถ

ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง ครั้งท่ี 16 (2.7-4-4)   

  
5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน  

คณะฯ ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี ได

จัดกิจกรรมเสริมสราง คุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี โดย

มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตรไดประกาศ 

คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมนิสิตท่ีพึงประสงค ดังน้ี นิสิตมี

จิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมท่ี

จําเปนตอการดําเนินชีวิตและแสดงออกใจ

การประพฤติปฏิบัติ ประกอบดวย การมี

วินัยในตนเอง การยึดม่ันในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ความซ่ือสัตยสุจริต การหลีกหนี

อบายมุขและการมีจิตสํานึกตอสวนรวม

และสังคม ซ่ึงคณะฯ ไดจัดโครงการเพ่ือ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนิสิตใน

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังน้ี  

1.โครงการวิศวะบําเพ็ญภาคพิเศษ ครั้งท่ี 

1 ประจําปการศึกษา 2556 เพ่ือใหนิสิตได

มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณและ

ความคิดเห็นในการเรียนรวมกัน  และ

บําเพ็ญประโยชนใหแกสาธารณะ นิสิตมี

คุณธรรม จริยธรรม อันดีงามสมกับเปนนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ( 2.7-5-1)    

2. โครงการคายโยธาฯอาสาพัฒนา ครั้งท่ี 2  

เพ่ือใหนิสิตไดใชความรูความสามารถใน

เชิงวิศวกรรมโยธาท่ีไดศึกษามา

ประยุกตใชในการสรางสรรคและพัฒนา

2.7-5-1 โครงการวิศวะบําเพ็ญภาคพิเศษ 

ครั้งท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2556   

2.7-5-2  โครงการคายโยธาฯอาสา

พัฒนา  ครั้งท่ี  2   

2.7-5-3  สรุปโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีสาขา

วิทยาศาสตร   
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สังคม และเปนการเสริมสรางใหนิสิตมีจิต

สาธารณะตอสวนรวม(2.7-5-2)        

3. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

งานประเพณีสาขาวิทยาศาสตร  เพ่ือเปน

การสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

สงเสริมใหนิสิตนําหลักธรรมทางพระพุทธ 

ศาสนามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันให

เกิดประโยชนสูงสุด(2.7-5-3)  

  
7 มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทํา

บทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไป

ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ  

คณะฯ มีการพัฒนานิสิตในการจัดทํา

บทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไป

ตีพิมพเผยแพร โดยมอบหมายใหฝายวิจัย

และบริการวิชาการประสานงานกับ

สาขาวิชาเพ่ือพัฒนานิสิตในประเด็นการ

ทําบทความวิชาการเพ่ือนําไปตีพิมพ โดย

การสนับสนุนใหนิสิตจัดทําบทความวิจัย

จากผลการวิจัยบางสวนในงานประชุม

วิชาการ งานเกษตรแฟร ภูมิปญญาแหง

อีสาน ครั้งท่ี 1(2.7-7-1)  

2.7-7-1  ตัวอยางบทความวิจัย ประชุม

วิชาการ งานเกษตรแฟร ภูมิปญญาแหง

อีสาน ครั้งท่ี 1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- 5 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 

ขอ 

มีการดําเนินการ 2 

ขอ 

มีการดําเนินการ 3   

ขอ 

มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
 

หมายเหตุ 1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ มหาวิทยาลัย ตองมี
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กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา รวมการคัดเลือกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบัน (ต้ังแต 3 สถาบันขึ้นไป)  

2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา ขึ้นไป (เชน ระดับ

จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย หรือองคกร

กลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา วิชาชีพ) 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ

สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การดําเนินการกําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีตองการ

สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร ตาม

นโยบายของ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 

คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมนิสิตท่ีพึงประสงค 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประกาศ ณ 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2554 

 (2.8-1-1)  โดยมีขอความวา “นิสิตมี

จิตสํานึกดานคุณธรรมและจรยิธรรมท่ี

จําเปนตอการดําเนินชีวิตและแสดงออก

ในการประพฤติปฏิบัติ ประกอบดวย การ

มีวินัยในตัวเอง การยึดม่ันในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ความซ่ือสัตยสุจริต การหลีกหนี

อบายมุขและการมีจิตสํานึกตอสวนรวม

และสังคม”  

2.8-1-1 ประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 

คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมนิสิตท่ีพึงประสงค 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  
2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรม

ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี

ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 

คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ

อยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มี

การถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการ

สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 

นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ัง

คณะฯ ดังน้ี 

1.1 มีการเผยแพรผานทาง เว็บไซตของ

คณะฯ 

http://fse.csc.ku.ac.th/allnisits/index 

(2.8-2-1)    

1.2 ถายทอดผานโครงการปฐมนิเทศนิสิต

2.8-2-1  เว็บไซตคณะฯ 

http://fse.csc.ku.ac.th/allnisits/index 

2.8-2-2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม 

2.8-2-3  โครงการวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ 

2.8-2-4   โครงการปนนํ้าใจสูนองๆดอย

โอกาส 

2.8-2-5   โครงการคายโยธาฯอาสา ครั้งท่ี 2 

2.8-2-6   โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีสาขา

วิทยาศาสตร 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ใหม ชวงเวลากิจกรรมนิสิตใหมพบ

ผูบริหารคณะฯ (2.8-2-2)            

1.3 ถายทอผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ี

จัดโดย ฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ 

เชน โครงการวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ ประจําป

การศึกษา 2556 (2.8-2-3) และโครงการ

ท่ีจัดโดยสาขาวิชา เชน  โครงการปน

นํ้าใจสูนองๆดอยโอกาส (2.8-2-4) 

โครงการคายโยธาฯอาสาครั้งท่ี 2 (2.8-2-5) 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

งานประเพณีสาขาวิทยาศาสตร 

(2.8-2-6)  

2.8-2-7   เว็บไซตคณะฯ 

  
3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

ท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ

เปาหมายวัดความสําเร็จ  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การจัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 

โดยใหนิสิตไดเห็นความเปนจริงและความ

จําเปนโดยการลงมือปฏิบัติในโครงการ

ตางฯดังน้ี  

3.1.1 การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม 

(2.8-3-1) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิต

ดํารงตนอยูในสถาบันโดยยึดม่ันการมี

คุณธรรมและจริยธรรม เรียนรูวิถีชีวิตของ

นิสิตในมหาวิทยาลัยท่ีเอื้ออํานวยตอการ

ปรับตัวของนิสิตใหมใหเขากับ

สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ตลอด

ท้ังเพ่ือใหนิสิตเกิดแนวคิดในการวางแผน

ชีวิตสูความสําเร็จ โดยกําหนดตัวบงชี้

ความสําเร็จ คือ จํานวนนิสิตท่ีเขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 95 ของ

กลุมเปาหมายและมีความพึงพอใจในการจัด

โครงการและเห็นความสําคัญในการจัด

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 

3.1.2 การจัดโครงการวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ ประจําป

การศึกษา 2556(2.8-3-2) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตมีความรู

ความสามารถท้ังดานวิชาการและ

คุณธรรมจริยธรรม  รวมมือรวมใจทํา

2.8-3-1  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม 

2.8-3-2  โครงการวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ 

2.8-3-3  โครงการคายโยธาฯอาสา ครั้งท่ี 2 

2.8-3-4  รายงานการประชุมประจํา

คณะฯ ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 15 มกราคม 

2557 

2.8-3-5  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ  

2.8-3-6   เว็บไซตคณะ 

2.8-3-7   เว็บไซตวิทยาเขตฯ 

2.8-3-8   โครงการสงเสริมทักษะวิชาการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.8-3-9  โครงการปนนํ้าใจสูนองๆดอย

โอกาส โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 
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กิจกรรมเพ่ือสังคม เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ

ทําประโยชนเพ่ือสวนรวมและเห็นคุณคา

ของการทําตนใหเกิดประโยชนตอสังคม 

เปนตัวอยางท่ีดีในการทําความดีไดดวยวิธี

งายๆ โดยไมหวังผลตอบแทน โดยกําหนด

ตัวบงชี้ความสําเร็จ ไดแก ระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมกิจกรรมมีคะแนนไม

ตํ่ากวา 3.51  มีนิสิตเขารวมโครงการ

อยางนอย 40 คน 

3.1.3 การจัดโครงการคายโยธาฯอาสา

ครั้งท่ี 2 (2.8-3-3)  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนิสิตนําความรูความสามารถในเชิง

วิศวกรรมโยธาท่ีไดศึกษา  มาประยุกตใช

ในการสรางสรรคและพัฒนาสังคม และ

เปนการสรางเสริมใหนิสิตมีจิตอา

สาธารณะตอสวนรวมซ่ึงเปนคุณสมบัติ

สําคัญท่ีจะทําใหสังคมมีความนาอยูมาก

ยิ่งขึ้น โดยกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ คือ 

มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

ของกลุมเปาหมายและผูเขารวมมีความ

พึงพอใจในการจัดโครงการและเห็น

ความสําคัญในการจัดโครงการไมนอยกวา

รอยละ 80  

3.1.4 มีการประกาศเชิดชเูกียติใหแกนิสิต

ท่ี ท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม

จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 

คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมนิสิตท่ีพึงประสงค 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยนิสิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดชวยกันคนหา

โทรศัพทมือถือ I-Phone 5 จนพบโดยไม

คาดหวังส่ิงตอบแทนและนําสงคืนเจาของ 

คือนายมงคล ตันสุวรรณ ประธาน

หอการคากลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสอง ในกา

ระประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

ประจําการประชุมครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 
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15 มกราคม 2557 (2.8-3-4) และการ

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ 

ประจําการประชุมครั้งท่ี (2.8-3-5) และมี

การประกาศเผยแพรผานเว็บไซตคณะฯ 

(2.8-3-6) และเว็บไซตวิทยาเขตฯ(2.8-3-7)   

3.1.5 การจัดโครงการสงเสริมทักษะ

วิชาการ ของสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (2.8-3-8) โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมศักยภาพดานการเรียนรูทาง

วิชาการและการเสริมสรางเครือขายความ

รวมมือและความสัมพันธอันดีระหวาง

คณาจารย นิสิตเกาและนิสิตปจจุบัน 

รวมถึงเปนการสงเสริมใหนิสิตสามารถอยู

รวมกับสังคมอยางมีความสุขเปนนิสิตท่ีมี

คุณภาพและมีความพยายาม 

มุงม่ัน  สําเร็จการศึกษาไดอยางเต็ม

ภาคภูมิตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด โดยกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ 

ไดแก จํานวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการ 

จํานวน 140 คน และมีระดับความพึง

พอใจในการจัดโครงการตามวัตถุประสงค

ท่ีต้ังไวในระดับคะแนนไมตํ่ากวา 4.41  

3.1.6 การจัดโครงปนนํ้าใจสูนองๆดอย

โอกาส โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 

(2.8-3-9) เพ่ือฝกใหนิสิตมีจิตสํานึกท่ีดี มี

จิตอาสาชวยเหลือสังคมและไดรับ

ประสบการณจากการทํางานจริง รวมถึง

สงเสริมใหนิสิตมีการพัฒนาท้ังทางดาน

วิชาการและสันทนาการรวมท้ังการ

ดํารงชีวิตประจําวัน ซ่ึงจัดขึ้นในวันท่ี  

13-14 กุมภาพันธ 2557 โดยกําหนดตัว

บงชี้ความสําเร็จไดแก มีจํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 และ

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการ

จัดโครงการและเห็นความสําคัญในการ

จัดโครงการไมนอยกวารอยละ 60  

  
4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

ตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไดแก  

2.8-4-1 สรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม 

2.8-4-2 สรุปโครงการวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ 
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3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย

อยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้  

4.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม (2.8-4-1) 

มีจํานวนนิสิตเขารวมโครงการรอยละ 

100 และมีความพึงพอใจการจัดโครงการ

และเห็นความสําคัญในการจัดโครงการ

เปนรอยละ 85  

4.2 การจัดโครงการวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ ประจําป

การศึกษา 2556(2.8-4-2)  มีระดับความ

พึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมมีคะแนน

ไมตํ่ากวา 3.51 และมีนิสิต 

เขารวมโครงการอยางนอย 40 คน  

4.3 โครงการคายโยธาฯอาสาครั้งท่ี 

2(2.8-4-3) จํานวนของนิสิตผูเขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย และผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจในการจัดโครงการและเห็น

ความสําคัญในการจัดโครงการไมนอยกวา

รอยละ 80 ซ่ึงในภาพรวมผูประเมินมี

ความพึงพอใจตอการจัดโครงการอยูใน

เกณฑดี  

4.4 โครงการสงเสริมทักษะวิชาการ ของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.8-4-

4)  มีจํานวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการ 

จํานวน 140 คน และมีระดับความพึง

พอใจในการจัดโครงการตามวัตถุประสงค

ท่ีต้ังไวในระดับคะแนน 4.41   

4.5 โครงปนนํ้าใจสูนองๆดอยโอกาส 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 

(2.8-4-5)  มีจํานวนผูเขารวมโครงการ

รอยละ 95 และผูเขารวมโครงการมีความ

พึงพอใจในการจัดโครงการและเห็น

ความสําคัญในการจัดโครงการรอยละ 93  

2.8-4-3  สรุปโครงการคายโยธาฯอาสา 

ครั้งท่ี 2 

2.8-4-4  สรุปโครงการสงเสริมทักษะ

วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.8-4-5  สรุปโครงการปนนํ้าใจสูนองๆ

ดอยโอกาส โครงการปริญญาตรีภาค

พิเศษ 

  
5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

นักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม

จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติ  

คณะฯ มีนิสิตท่ีไดรับการยกยองชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม

จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติ ไดแก  นิสิตชั้นปท่ี 4 

ประกอบดวยนายประสงค ศรีระวงค  

นายศิริศักด์ิ รุงเรือง นางสาวณัฐชยาน  

คําภูษา นางสาวรัตนพร อาจเสนา และ

2.8-5-1 หนังสือเชิดชูเกียรตินิสิต มก.

ฉกส.จากหอการคากลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสอง 
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นางสาวเพชรรตัน ไชยรส ไดรับประกาศ

เกียรติจากหอการคากลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสอง  

ในฐานะเปนผูเก็บโทรศัพท I-Phone 5 

ไดและนําสงคืนเจาของ คือ นางมงคล ตัน

สุวรรณ ประธานหอการคากลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสอง 

(2.8-5-1)  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว ผูท่ีศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร (หักออกท้ังตัวต้ังและตัวหาร) 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1)  246 249 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  238 238 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบ

อาชีพอิสระ)  

172 172 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  9 9 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา  17 17 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว  9 9 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  8 8 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  1 1 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร  4 4 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=181/จํานวน

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ =199) เทากับรอยละ 90.96 เม่ือเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ 4.548 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

1-1         การสํารวจภาวะการณมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2556 

1-2         การสํารวจภาวะการณมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555 

1-3         การสํารวจภาวะการณมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 

1-4         การสํารวจภาวะการณมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2553 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ=224/จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ

แบบสํารวจ =261) เทากับรอยละ 

85.82 เม่ือเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 

คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ 4.291 

4.29 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ=181/จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ

แบบสํารวจ =199) เทากับรอยละ  

90.96 เม่ือเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 

คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ 

4.548 

4.55 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=

181/จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 

=199) เทากับรอยละ 90.96 เม่ือเทียบ

รอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ัน 

คะแนนจึงเทากับ 4.548 

4.55 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ (สมศ.) ระคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน  ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)  402 402 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)    

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)    

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

81 81 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5)  

3.93 3.93 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

- - 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5)  

- - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

- - 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5)  

- - 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5)  

3.93 3.93 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก 

ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) = 3.930 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

2-1 รายงานวิจัยสถาบันเรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

คาเฉล่ีย 3.9 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) = 3.850 

3.85 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

คาเฉล่ีย 3.85 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5)  = 3.930 

3.93 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

3.85 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) = 3.930 

3.93 3.85 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

- การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปน

ผลงานท่ีผานการกล่ันกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 

- การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร 

หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสได  

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 *องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย  

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 

มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัด

แสดงโขนระหวาง ไทย - ลาว เปนตน 

การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ) 

การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ท่ีไมไดอยูใน

กลุมอาเซียน) 
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เกณฑการใหคะแนน 

- ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

- (สบช. ใชบัญญัติไตรยางคเทียบกําหนดรอยละ 90 เทากับ 5 คะแนน) 

หมายเหตุ นับตามปท่ีไดรับการตีพิมพเทาน้ัน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

(สบช.)จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร  - - 

(สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาท้ังหมด (รหัสเดียวกัน)  - - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง    

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings)  

  

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  

  

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  - - 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ

จังหวัด  

- - 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  - - 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ  

- - 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน  

- - 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - - 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบ

ประเมิน)  

- - 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = - 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

-  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10 - 0.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10 - 0.00 ไมบรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10 - 0.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการพิจารณา 

            กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  

 (สบช.  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 3.6 เทากับ 5 คะแนน)  

หมายเหตุ 

เกณฑการใหคะแนน 

         ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  

         (สบช.  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 3.6 เทากับ 5 คะแนน)  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  86 86 

จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา    

จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา  57 57 

จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา  16 17 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา    

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา  3 3 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา  9 8 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา    

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา    

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา  1 1 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา    

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา    

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา    
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ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 264.000/จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 

86.000 ) เทากับ 3.070 เม่ือเทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึงเทากับ 2.558 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

2.14-1 แบบเก็บดานการผลิตบัณฑิต 2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

2.80 

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา

เทากับ 259.500/จํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมดเทากับ 92.500 ) เทากับ 

2.805 เม่ือเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย

เปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนน

จึงเทากับ 2.338 

2.34 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2.80 

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา

เทากับ 264.000/จํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมดเทากับ 86.000 ) เทากับ 

3.070 เม่ือเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย

เปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนน

จึงเทากับ 2.558 

2.56 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

2.80 

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา

เทากับ 264.000/จํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมดเทากับ 86.000 ) เทากับ 

3.070 เม่ือเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย

เปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนน

จึงเทากับ 2.558 

2.56 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มีผลการ

ดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ดังนี้ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดให

ความสําคัญกับการพัฒนานิสิตและการสงเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อใหสอดรับกับความตองการของผูใชบัณฑิต ตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคเร่ิมตั้งแตการจัดโครงการบัณฑิตยุคใหม ทั้ง 4 ชั้นปและไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต  และ
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สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมโดยองคกรนิสิตที่ครบทุกประเภททั้งในดานกิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬาและการสงเสริม

สุขภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและคณะฯได

จัดทําระบบอาจารยี่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนํากับนิสิตทั้งเร่ืองการเรียนการสอนและการดํารงชีวิตใหนิสิตสามารถใชชีวิตอยู

รวมกับสังคมไดอยางมีความสุขเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตสามารถพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคและ

เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตอไปใชรวมทั้งได มีการจัดปจจัยเก้ือหนุนและสิ่งอํานวยความ สะดวกสบายใหกับนิสิตเพื่อ

สรางเสริมประสบการณในการทํางาน (การทํางานเปนทีม) เสริมสรางความคิดสรางสรรค และฝกการบริหารจัดการ โดยตัว

บงชี้ประเมินและเกณฑมาตรฐานสําหรับวิทยาเขตในองคประกอบที ่3 การพัฒนานิสิตจํานวน 3 ตัวบงชี้ประกอบดวย 

o ตัวบงชี้ที่   3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1)  

o ตัวบงชี้ที่   3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2)  

o ตัวบงชี้ที่   3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) 

 สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบงชี้ สกอ. 3 ตัวบงชี้ 

พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตอไปนี ้

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 

ขอ 

มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ 7 

ขอ 
 

หมายเหตุ ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดย อนุโลม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  

คณะมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

ดังน้ี 1) คณะฯ มีฐานขอมูลนิสิต(3.1-1-1) 

https://misreg.csc.ku.ac.th/advisor/ 

ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาสามารถเขาไป

ตรวจสอบขอมูลนิสิตดานตางๆได 

2)   คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

อาจารยท่ีปรึกษา(3.1-1-2) โดยคํานึงถึง

สัดสวนของอาจารยท่ีปรึกษาตอจํานวน

นิสิตท้ังหมดตออาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 

โดยเนนใหนิสิตสามารถรับบริการให

คําปรึกษาเปนรายบุคคลท้ังดานวิชาการ

และการใชชีวิตประจําวัน เชน ตารางให

3.1-1-1   

https://misreg.csc.ku.ac.th/advisor/ 

3.1-1-2  คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ท่ี001-6/2557 เรื่อง 

แตงต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

3.1-1-3  ตารางใหคําปรึกษาของอาจารย 

(หนาหองพักอาจารย) 

3.1-1-4  คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ท่ี008/2557 เรื่อง 

แตงต้ังคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตและ

วิเทศสัมพันธ 

3.1-1-5 https://twitter.com/fscieng  

3.1-1-6  เฟสบุค งานวินัยและกิจการ

https://misreg.csc.ku.ac.th/advisor/
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-1-1.pdf
https://misreg.csc.ku.ac.th/advisor/
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/Scan_20140603_154550.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/20140704094207.jpg
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_1-1-4.pdf
https://twitter.com/fscieng
https://www.facebook.com/groups/181650681877125/?fref=ts
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คําปรึกษาของอาจารย (3.1-1-3) ซ่ึงมีการ

ดําเนินงานภายใตคณะฯ 3)   มีหนวยงาน

ใหคําปรึกษาดังน้ี                          

3.1 คณะฯ มีคณะกรรมการฝายกิจการ

นิสิตและวิเทศสัมพันธ (3.1-1-4) เปน

ศูนยกลางใหขอมูลและใหคําปรึกษาดาน 

ทุนการศึกษา การฝกงานภาคฤดูรอน 

จัดหาสถานประกอบการสําหรับโครงการ

สหกิจศึกษา สงเสริมรายไดนิสิตชวยงาน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนรับเรื่อง

รองทุกขของนิสิตติดตอโดยตรงหรือ

โทรศัพทกับเจาหนาท่ีธุรการฝายกิจการ

นิสิตและวิเทศสัมพันธและมีบริการสาย

ตรงคณบดี https://twitter.com/fscieng   

(3.1-1-5)                          

3.2 ฝายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขตฯ

ไดจัดบริการทางดานน้ีไวท่ีฝายแนะแนว

และจัดหางานซ่ึงไดใหบริการแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ มีการบริการให

คําปรึกษาสําหรับนิสิตท่ีมีปญหาชีวิต และ

จัดเจาหนาท่ีคอยรับเรื่องรองทุกขของ

นิสิตท่ีขอใชบริการตลอดเวลา เพ่ือชวย

พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และชวยใหนิสิต

สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตไดอยางมี

ความสุขและมีประสิทธิภาพ เว็บไซตฝาย

กิจการนิสิต (3.1-1-6)  

4)   มีระบบสงตอการดูแลสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของนิสิต โดยการประสาน

ความรวมมือระหวางสาขาวิชา ฝายพัฒนา

นิสิตและวิเทศสัมพันธ และฝายกิจการ

นิสิตของวิทยาเขตฯและสถานพยาบาล 

อาคารสถานพยาบาล(อาคาร 16) หรือสง

นิสิตเขารับการดูแลรักษาไปยัง

โรงพยาบาลสกลนครในกรณีท่ีมีปญหา

รุนแรงเกินความสามารถของคณะฯ ท่ีจะ

ดูแลได                

5)   คณะฯ มีระบบติดตามผลการ

ชวยเหลือนิสิต โดยคณะกรรมการฝาย

พัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ รวมกับ

นิสิต มก.

ฉกส.https://www.facebook.com/gro

ups/181650681877125/?fref=ts 

3.1-1-7  รายงานการประชุม

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

3.1-1-8   เฟสบุค งานวินัยและกิจการ

นิสิต มก.

ฉกส.https://www.facebook.com/gro

ups/181650681877125/?fref=ts 

3.1-1-9   โครงการอบรมการใช

เทคโนโลยีคลาวนเพ่ือใชในการเรียนการ

สอน 

3.1-1-10 โครงการผูบริหารและ

คณาจารย มก.ฉกส. พบผูปกครองนิสิต

ใหม  ประจําปการศึกษา 2556 

3.1-1-11 เฟสบุคคณะฯ

https://www.facebook.com/fscieng

และเว็บไซตคณะ 

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

https://twitter.com/fscieng
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-1-7.pdf
https://www.facebook.com/groups/181650681877125/?fref=ts
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/2_4.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-1-10_____.pdf
https://www.facebook.com/fscieng
https://www.facebook.com/fscieng
https://www.facebook.com/fscieng
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อาจารยท่ีปรึกษานิสิต รายงานการประชุม

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา(3.1-1-7) 

และฝายสวัสดิการนิสิตของวิทยาเขตฯ ให

คําแนะนํานิสิตจนสามารถแกปญหาได

สําเร็จ เว็บไซตฝายกิจการนิสิต(3.1-1-8) 

6)   คณะฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการ

อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเสนอแนวการการให

คําปรึกษา เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน 

(หลักฐานการประชุมกรรมการอาจารยท่ี

ปรึกษา) และอบรมการใชเทคโนโลยี

คลาวนเพ่ือใชในการเรียนการสอนและให

คําปรึกษา(3.1-1-9)    

7)   คณะฯไดรวมกับวิทยาเขตในวันมอบ

ตัวนิสิตใหมเพ่ือใหผูบริหารของคณะพบ

ผูปกครองนิสิต เพ่ือสรางความสัมพันธ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับผูปกครอง พรอม

รับฟงความคิดเห็น รวมหารือและ

แนวทางปฏิบัติรวมกันเกี่ยวกับนิสิต มีการ

ตอบขอซักถามในเรื่องของการเรียน การ

ใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสวัสดิการ

ท่ีนิสิตพึงไดรับของนิสิต(3.1-1-10)   

8)   คณะฯมีชองทางใหนิสิต ศิษยเกาและ

ผูท่ีเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงการใหบริการ ผานหนาเว็บไซต

คณะฯ (3.1-1-11)   

  
2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนตอนักศึกษา  

คณะมีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนตอนิสิต              

1) คณะจัดทําขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด 

เว็บไซค เพ่ือประกาศขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนแกนิสิต ไดแก  

2.1 ผานทางเว็บไซตคณะฯ (3.1-2-1)  

2.2 ผานทางบอรดประชาสัมพันธตาม

สถานท่ีตางๆ (3.1-2-2) 2.3 ผานทาง

เฟสบุคคณะฯ เฟสบุคสาขาวิชาและเฟส

บุคฝายตางๆ (3.1-2-3) 

เพ่ือประกาศขอมูลขาวสารอันเปน

ประโยชนตอนิสิต เชน ขาวประชาสัมพันธ

ทุนการศึกษา การศึกษาตอ งานวิจัย การ

รับสมัครงาน  และขาวสารวิชาการท่ี

3.1-2-1  เว็บไซตคณะ 

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

3.1-2-2  รูปถายบอรดประชาสัมพันธ

ตางๆ 

3.1-2-3  เฟสบุคคณะฯ

https://www.facebook.com/fscieng 

เฟสบุคสาขาวิชาโยธาและส่ิงแวดลอม 

https://www.facebook.com/groups/

133840800086057/?fref=ts 

เฟสบุคสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

https://www.facebook.com/itkucsc

?fref=ts 

เฟสบุคสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

http://fse.csc.ku.ac.th/
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-2-2_.pdf
https://www.facebook.com/fscieng
https://www.facebook.com/groups/133840800086057/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/133840800086057/?fref=ts
https://www.facebook.com/itkucsc?fref=ts
https://www.facebook.com/itkucsc?fref=ts
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ทันสมัยและท่ีเกี่ยวของท่ีนิสิตจําเปนตองรู 

รวมถึงขาวประชาสัมพันธท้ังภายในและ

ภายนอกคณะฯและวิทยาเขตฯ 2) มี

ชองทางใหนิสิตหรือผูท่ีเกี่ยวของไดให

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ

ใหบริการ ไดแก        

2.1 การจัดทําแบบประเมินการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร (3.1-2-4)        

2.2 การจัดทําแบบประเมินมุมแลกเปล่ียน

เรียนรู (3.1-2-5)                     

3) มีระบบติดตามประเมินผลการ

ใหบริการขอมูลขาวสาร ไดแก การ

ประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

(3.1-2-6)  

https://www.facebook.com/groups/

134571336598469/?fref=ts 

เฟสบุคสาขาเคมีประยุกต 

https://www.facebook.com/appche

mcsc.CH00?fref=ts 

เฟสบุคฝายพัฒนานิสิต คณะวว. 

https://www.facebook.com/pages/

งานพัฒนานิสิตฯ-

คณะวว/431377110247930 

เฟสบุคฝายรับเขาคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มก. 

https://www.facebook.com/admissi

onfsekucsc 

3.1-2-4    แบบประเมินการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร 

3.1-2-5     ทําแบบประเมินมุม

แลกเปล่ียนเรียนรู(บริการสถานท่ีพักผอน) 

3.1-2-6     รายงานการประชุม

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

  
3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ

ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  

คณะฯ มีการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิต ดังน้ี 1)   มีการประสานงานกับ

หนวยงานตางๆท้ังในและนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแหลงศึกษาดูงาน 

ไดแก       

1.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

(3.1-3-1)       

1.2 โครงการฝกงานภาคฤดูรอน (3.1-3-2)       

1.3 โครงการสหกิจศึกษา(3.1-3-3) ซ่ึง

กรรมการฝายพัฒนานิสิตและวิเทศ

สัมพันธของคณะฯมีการออกตรวจเยี่ยม

หรือนิเทศนิสิตฝกงาน เพ่ือเปนการ

ติดตามประเมินความสามารถของนิสิต

และคุณภาพของสถานประกอบการณ 

รวมถึงเม่ือนิสิตฝกงานครบตามกําหนด

แลวจักตองกลับมารายงานผลการฝกงาน

ใหอาจารยและนิสิตรุนนองทราบ(3.1-3-4) 

เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผน

พัฒนาประสบการณนิสิต พรอมท้ัง

3.1-3-1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

ของแตละสาขา 

3.1-3-2  โครงการฝกงานภาคฤดูรอน 

3.1-3-3  โครงการสหกิจศึกษา 

3.1-3-4  การนําเสนอผลการฝกงานแตละ

สาขา (ภาพถาย แบบประเมินฝกงาน) 

3.1-3-5  โครงการงานเกษตรแฟรฝาย

วิชาการนิสิต 

3.1-3-6  มคอ.รายวิชาการออกแบบ

เครื่องจักรกลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

และการผลิต 

3.1-3-7  โครงการ วว บําเพ็ญ  

3.1-3-8  โครงการคายอาสาพัฒนา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

3.1-3-9  การนําเสนอรายงานการฝกงาน

และแบบประเมินการฝกงานภาคฤดูรอน 

3.1-3-10 แบบประเมินโครงการสหกิจ

ศึกษา 

3.1-3-11 เอกสารสงตัวนิสิตฝกงานพรอม

แบบประเมินผลการฝกงานของนิสิตเม่ือ

https://www.facebook.com/groups/134571336598469/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/134571336598469/?fref=ts
https://www.facebook.com/appchemcsc.CH00?fref=ts
https://www.facebook.com/appchemcsc.CH00?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%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%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AF-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A7/431377110247930
https://www.facebook.com/pages/%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%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AF-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A7/431377110247930
https://www.facebook.com/pages/%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%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AF-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A7/431377110247930
https://www.facebook.com/admissionfsekucsc
https://www.facebook.com/admissionfsekucsc
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-2-4.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-2-5_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-3-2__1-57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-1_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-3.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-4.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-5.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-5.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-6.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-7.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-8.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-9.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-10_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-3-11.pdf
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จัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทาง

วิชาชีพท่ีเหมาะสมตอนิสิตตอไป  

2)   มีการจัดกิจกรรมวิชาการและ

กิจกรรมวิชาชีพสําหรับนิสิต  โดยใหนิสิต

เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน 

เพ่ือฝกทักษะประสบการณการทํางาน

รวมกัน  ไดแก       

2.1 โครงการงานเกษตรแฟรฝายวิชาการ

นิสิต (3.1-3-5)       

2.2 รายวิชาการออกแบบเครื่องจักรกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

(3.1-3-6)      

2.3 โครงการ วว บําเพ็ญ (3.1-3-7)      

 2.4 โครงการคายอาสาพัฒนาสาขาโยธา 

(3.1-3-8)  

3)   มีชองทางใหนิสิตหรือผูท่ีเกี่ยวของได

ใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ไดแก       

3.1 การนําเสนอรายงานการฝกงานและแบบ

ประเมินการฝกงานภาคฤดูรอน (3.1-3-9)       

3.2 แบบประเมินโครงการฝกปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา (3.1-3-10)  

4)  มีระบบการติดตามประเมินผลการฝก

ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ ไดแก 

การสงจดหมายใหผูประเมินทําการ

ประเมินผลการฝกงานของนิสิตเม่ือเสร็จ

ส้ินระยะเวลาการฝกงาน (3.1-3-11)  

เสร็จส้ินระยะเวลาการฝกงานโดยสถาน

ประกอบการ 

  
4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนตอศิษยเกา  

คณะฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ี

เปนประโยชนตอศิษยเกา คณะฯ มี

ฐานขอมูลศิษยเกาและมีการจัดทําทํา

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก       

4.1 ในเว็บไซตของคณะฯ (3.1-4-1)       

4.2 facebook คณะฯ (3.1-4-2)       

4.3 facebook สาขาวิชาตางๆ(3.1-4-3)  

สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลแหลง

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 

ซ่ึงสามารถแจงขาวประชาสัมพันธตางๆให

3.1-4-1   เว็บไซตของคณะฯ 

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

3.1-4-2   facebookคณะฯ 

3.1-4-3  เฟสบุคสาขาวิชาโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

https://www.facebook.com/groups/

133840800086057/?fref=ts 

 

http://fse.csc.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/fscieng?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/133840800086057/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/133840800086057/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/133840800086057/?fref=ts
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ศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณเปน

ระยะๆ และเปนชองทางท่ีใหศิษยเกาได

เสนอแนวทาง ขอคิดเห็นในการปรับปรุง

การใหบริการ  

  
5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ

ประสบการณใหศิษยเกา  

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ความรูและประสบการณใหศิษยเกา มี

การจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

เพ่ือพัฒนาความรูประสบการณใหแกนิสิต

และบุคคลท่ัวไป ซ่ึงมีนิสิตเกาเขารวม 

ไดแก  

5.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ความรูและประสบการณใหศิษยเกา โดยมี

ชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือ

ปรับปรุงกิจกรรม พัฒนาความรูและ

ประสบการณวิชาการและวิชาชีพและสง

ขาวการรับสมัครงานท้ังศิษยเกาและศิษย

ปจจุบัน ผานทาง Facebook ของสาขา 

(3.1-5-1)  

5.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ชองทางใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันไดให

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาความรูและประสบการณวิชาการ

และวิชาชีพ ผานทาง Facebook ของ

สาขา (3.1-5-2)  

3.1-5-1  เฟสบุคสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม 

https://www.facebook.com/groups/

133840800086057/?fref=ts 

3.1-5-2  เฟสบุคสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

https://www.facebook.com/itkucsc

?fref=ts 

  
6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการอาจารย

ท่ีปรึกษา มีการประเมินผลสอบถามความ

คิดเห็นแบบประเมินความพึงพอใจระบบ

อาจารยท่ีปรึกษา ไดระดับคะแนนเฉล่ีย 

3.69 (3.1-6-1)  ระบบแบบประเมินการ

จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

นิสิต ไดระดับคะแนนเฉล่ีย 3.61(3.1-6-2)    

3.1-6-1    แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

3.1-6-2    รายงานสรุปผลความพึงพอใจ

ตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2556 

  
7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการ

ของนักศึกษา  

คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

ของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการ

ของนิสิต คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา

3.1-7-1  รายงานการประชุม

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 

1/2557 

3.1-7-2  รายงานการประชุม

https://www.facebook.com/groups/133840800086057/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/133840800086057/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/133840800086057/?fref=ts
https://www.facebook.com/itkucsc?fref=ts
https://www.facebook.com/itkucsc?fref=ts
https://www.facebook.com/itkucsc?fref=ts
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-6-2_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-6-2__3_1-6-2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.1/3_1-6-2__3_1-6-2.pdf
javascript:void(0);/*1405918558304*/
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-3-2__1-57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-3-2__1-57.pdf
javascript:void(0);/*1405918580413*/
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-5-1__2-57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-5-1__2-57.pdf
javascript:void(0);/*1405918604830*/
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มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการมาพัฒนาระบบการใหบริการให

คําปรึกษาแกนิสิต (3.1-7-1) เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตนิสิต และใชเปนแนวทางใน

การจัดกิจกรรมในครั้งตอไป (3.1-7-2)  

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 

2/2557 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 6 4.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติทุกดาน  

1.  คณะฯ มีการจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  คณะฯ

มีการจัดทําแผนการสงเสริมการจัด

กิจกรรมของนิสิตท่ีชัดเจน โดยมีคําส่ัง

แตงต้ังมอบหมายคณะกรรมการฝาย

กิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ (3.2-1-1) 

เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแนวทางและวาง

3.2-1-1    คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ฝายกิจการนิสิตและวิเทศนสัมพันธ 

3.2-1-2    แผนปฏิบัติราชการ (Action 

Plan) ประจําปงบประมาณ 2557 

3.2-1-3    ประกาศขอบังคับชั่วโมง

กิจกรรม  

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-1-1.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-1-1.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA561/1_1-8-2_action_plan_57__update__18__56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA561/1_1-8-2_action_plan_57__update__18__56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-1-3.pdf
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แผนการการจัดกิจกรรม รวมถึงสงเสริม

การจัดกิจกรรมนิสิตตามคุณลักษณะท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด และท่ีนอกเหนือจาก

การพัฒนานิสิตผานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามรายวิชาใน

หลักสูตร  และมีการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ (Action Plan) ประจําป

งบประมาณ 2557 (3.2-1-2)  โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัด

กิจกรรมอยางเหมาะสม โดยผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ  ซ่ึงแตละโครงการมีการกําหนดตัว

บงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการ

พัฒนานิสิต เพ่ือการพัฒนานิสิตใหมี

คุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ในแตละระดับการศึกษา  เพ่ือใหเปน

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ใหนิสิตมีความ

เจิรญงอกงามในดานสติปญญา รางกาย 

จิตใจและสังคม   นอกจากน้ีคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรยัง

กําหนดใหนิสิตทุกคนตองเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.2-1-3) 

กําหนด  โดยมีจํานวนไมนอยกวา 15 

กิจกรรมและ 100 ช่ัวโมง ตลอด

ระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย

กําหนดใหมีผลตอการเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรของนิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

โดยกําหนดโครงสรางกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ออกเปน 3 สวนสําคัญ ไดแก  

1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย  

2.กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนนิสิต ซ่ึง

ประกอบดวย 4 สวนสําคัญคือ 

2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษาะการคิดและ

การเรียนรู 

2.2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 

2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะความสัมพันธ
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ระหวางบุคคล 

2.4 กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ       

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมซ่ึงโครงสราง

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมี

ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติทุกดานและการ

ดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางตอเน่ืองมา

ต้ังแต พ.ศ. 2548    

  
2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

1.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต ไดแก 

2.1 คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มีการนํานิสิตเขารวม

โครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมนิสิตและ

อบรมผูนํานิสิต มก.ฉกส. ประจําป 2556-

2557 ในระหวางวันท่ี 18-21 มีนาคม 

2557 ณ บานเพ่ือนรีสอรท จ.นครพนม 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจ ในกรอบการ

ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต สูการการ

ประกันคุณภาพอยางเปนระบบสําหรับ

องคกรกิจกรรมนิสิต (3.2-2-1) 

2.2 คณะฯสงเสริมใหนิสิตสงผลงานของ

นิสิตเขารวมการประกวด ในโครงการ

ประกวดผลงาน 1 องคกร 1 กิจกรรม

คุณภาพ  (3.2-2-2) โดยการดําเนิน

ประกวดในครั้งน้ีนอกจากจะเปนการ

คัดเลือกผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ

องคกรกิจกรรมนิสิตท่ีดีแลวยังเปนการให

ความรูดานประกันคุณภาพ ตาม

กระบวนการ PDCA แกผูนําองคกร

กิจกรรมนิสิตไดรับทราบเพ่ือเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินกิจกรรมของแตละ

องคกรตอไป โดยจัดขึ้นในวันอังคารท่ี 18 

มีนาคม 2557 ณ หองสัมมนาบานเพ่ือนรี

สอรท จังหวัดนครพนม (รวมกับโครงการ

สัมมนาและอบรมผูนํานิสิต รุนท่ี 13 

2.3 สาขาโยธาฯ ไดมีการถายทอดความรู

และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

แกนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ผานโครงการคายโยธาเพ่ือ

3.2-2-1  โครงการสัมนาผูนํากิจกรรมนิสิต

และอบรมผูนํานิสิต  

3.2-2-2  โครงการประกวดผลงาน 1 

องคกร 1 กิจกรรมคุณภาพ 

3.2-2-3  สรุปโครงการคายโยธาฯอาสา 

ครั้งท่ี 2 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-2-118-21____57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-2-2__1__1_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-2-3_2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-2-3_2.pdf
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นองครั้งท่ี 2 (3.2-2-3) เปนโครงการ

ถายทอดความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ 

PDCA เพ่ือใชในการดําเนินโครงการฯและ

กระบวนการ on the job training ซ่ึงมี

อาจารย อธิกา วงคกวานกลม เปน

อาจารยท่ีปรึกษาโครงการหลัก โดย

กิจกรรมของโครงการมีการวางแผนการ

จัดกิจกรรม มีการกําหนดผูรับผิดชอบงาน 

วันเวลาดําเนินการ งบประมาณท่ีใช และ

ลงมือดําเนินการตามแผนกิจกรรมท่ี

กําหนด มีการสํารวจพ้ืนท่ี การระดมทุน

ในการดําเนินงาน มีการประชุมสรุปผล

ติดตามการดําเนินงานและสรุปผลและ

ประเมินโครงการ เพ่ือจัดทํารายงานผล

การดําเนินงาน  

  
3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดาน

การประกันคุณภาพไปใชในการจัด

กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยาง

นอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี 

และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีนํา

ความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน

การจัดกิจกรรมของนิสิต โดยการสงนิสิต

เขารวมโครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมนิสิต

และอบรมผูนํานิสิต มก.ฉกส. ประจําป 

2556-2557 (3.2-3-1) เพ่ือใหนิสิตไดมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพกิจกรรมนิสิตสามารถดําเนินการ

จัดทํากิจกรรมตามหลักวงจรคุณภาพ 

PDCA (Plan Do Check Act) รวมท้ัง

เพ่ือใหนิสิตไดแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับ

การดําเนินกิจกรรมท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดระหวาง

องคกรกิจกรรมนิสิตของแตละคณะฯ โดย

คณะฯมีการดําเนินกิจกรรมตาม

หลักประกันคุณภาพครบทุก 5 ประเภท 

ดังน้ี              

3.1 กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ไดแก  

1. โครงการคายโยธาฯอาสาครั้งท่ี 2  

(3.2-3-2)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิต

นําความรูความสามารถในเชิงวิศวกรรม

3.2-3-1  โครงการสัมนาผูนํากิจกรรมนิสิต

และอบรมผูนํานิสิต 

3.2-3-2  สรุปโครงการคายโยธาฯอาสา 

ครั้งท่ี 2 

3.2-3-3  โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีสาขาวิชา

วิทยาศาสตร 

3.2-3-4   โครงการสงเสริมทักษะวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2-3-5   สรุปโครงการปนนํ้าใจสูนองๆ

ดอยโอกาส โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 

3.2-3-6   สรุปโครงการแขงขันกีฬา

ภายในคณะ วว. 

3.2-3-7   สรุปโครงการสงเสริมสุขภาพ

และออกกําลังกาย คณะ วว. 

3.2-3-8    สรุปโครงการกีฬาสานสัมพันธ

ภาคพิเศษครั้งท่ี 5 

3.2-3-19  สรุปโครงการคายโยธาฯอาสา 

ครั้งท่ี 2 

3.2-3-10   สรุปโครงการปนนํ้าใจสูนองๆ

ดอยโอกาส โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 

3.2-3-11   โครงการวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-3-118-21____57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-3-118-21____57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-2_2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-3-3_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-4_it.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-4_it.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-5_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-6_Sci-Eng_Games.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-7.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-7.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-8.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-10_2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-10_2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-11_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-11_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-3-118-21____57.pdf
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โยธาท่ีไดศึกษามาประยุกตใชในการ

สรางสรรคและพัฒนาสังคม และเปนการ

สรางเสริมใหนิสิตมีจิตอาสาธารณะตอ

สวนรวมซ่ึงเปนคุณสมบัติสําคัญท่ีจะทําให

สังคมมีความนาอยูมากยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้น

ในระหวางวันท่ี 24-26 กุมภาพันธ 2557 

ณ โรงเรียนบานโพนทา ต.กุตาไก อ.ปลา

ปาก จ.นครพนม                  

2. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

งานประเพณีสาขาวิทยาศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2557 (3.2-3-3) เพ่ือเปนการ

สืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม สงเสริมให

นิสิตนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหเกิด

ประโยชนสูงสุด รวมท้ังจัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมใหนิสิตมีสัมมาคารวะตอครู

อาจารย รูจักการให รูแพ รูชนะ รูอภัย 

ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดีใหกับนิสิต

และบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร โดยจัดขึ้น

ในวันเสาร ท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2557  

ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร(อาคาร 

6) สนามกีฬา (อาคาร 12) และอาคารโรง

อาหาร(อาคาร 10) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

3. การจัดโครงการสงเสริมทักษะวิชาการ 

ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3.2-3-4) โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือสงเสริม

ศักยภาพดานการเรียนรูทางวิชาการ การ

บริหารจัดการดานเทคเทคโนโลยี สามารถ

มองเห็นภาพลักษณของวิชาชีพของตนเอง

ไดชัดเจนขี้น และการเสริมสรางเครือขาย

ความรวมมือและความสัมพันธอันดี

ระหวางคณาจารย นิสิตเกาและนิสิต

ปจจุบัน สามารถอยูรวมกับสังคมอยางมี

ความสุขเปนนิสิตท่ีมีคุณภาพและมีความ

พยายาม มุงม่ัน  สําเร็จการศึกษาไดอยาง

เต็มภาคภูมิตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด โดยจัดขึ้นในวันท่ี 15-16 มีนาคม 

3.2-3-12   ภาพกิจกรรมวันไหวครู SC 

3.2-3-13   โครงการสงเสริมการเรียนรู

และเสริมประสบการณวิชาการนอก

หองเรียน 

3.2-3-14   การจัดโครงการวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ ประจําป

การศึกษา 2556 

3.2-3-15   โครงการการสงเสริมการ

เรียนรูและเสริมประสบการณวิชาการนอก

หองเรียน 

3.2-3-16  ปริญญานิพนธ เรื่องเครื่องสี

ขาวโบราณ 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-13.JPG
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-14_2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-3-14_2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-3-15.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-3-16.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00242/3.2-3-16%20%20%20%20%20%20&#3611;&#3619;&#3636;&#3597;&#3597;&#3634;&#3609;&#3636;&#3614;&#3609;&#3608;&#3660; &#3648;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3626;&#3637;&#3586;&#3657;&#3634;&#3623;&#3650;&#3610;&#3619;&#3634;&#3603;.pdf
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2557 ณ หอง 7-114 อาคารวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

4. การจัดโครงปนนํ้าใจสูนองๆดอยโอกาส 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (3.2-3-5) 

เพ่ือฝกใหนิสิตมีจิตสํานึกท่ีดี มีจิตอาสา

ชวยเหลือสังคมและไดรับประสบการณ

จากการทํางานจริง รวมถึงสงเสริมใหนิสิต

มีการพัฒนาท้ังทางดานวิชาการและ

สันทนาการรวมท้ังการดํารงชีวิตประจําวัน 

ซ่ึงจัดขึ้นในวันท่ี 13-14 กุมภาพันธ 2557 

3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ ไดแก 

1.โครงการแขงขันกีฬาภายในคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (3.2-3-6) 

จัดขึ้นในระหวางวันท่ี 26-31 สิงหาคม 

2556 ณ อาคารสนามกีฬา (อ.12) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมและ

พัฒนานิสิตในดานสุขภาพ สรางจิตสํานึก

และลูกฝงคานิยมแกนิสิตในการออกกําลัง

กาย สรางความมีนํ้าใจเปนนักกีฬาและ

สงเสริมใหนิสิตรูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน มีการทํางานเปนทีม มีความ

เสียสละเกิดความสามัคคีกลมเกลียวเปน

นํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

2. โครงการสงเสริมสุขภาพและการออก

กําลังกายคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร (3.2-3-7) จัดขึ้นใน

ระหวางวันท่ี 26-31 สิงหาคม 2556  

ณ อาคารสนามกีฬา (อ.12)  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือ เสริมสรางสุขภาพท่ีดีแก

นิสิตและพัฒนานิสิตในดานกีฬารวมถึง

การสงเสริมการออกกําลังกายและใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน หางไกลจากอบายมุข 

3. โครงการกีฬาสานสัมพันธภาคพิเศษ

ครั้งท่ี 5 (3.2-3-8) ประจําปการศึกษา 

2556 จัดขึ้นในวันอาทิตยท่ี 13 ตุลาคม 

2556 ณ อาคารสนามกีฬา (อ.12) โดยมี

วัตถุประสงค  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ

ระหวางนิสิตทุกชั้นปอาจารยและบุคลากร
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ไดทํากิจกรรมรวมกัน รวมถึงการสราง

จิตสํานึกและลูกฝงคานิยมแกนิสิตในการ

ออกกําลังกาย อันกอใหเกิดเปนประเพณี

การแขงขันกีฬาสานสัมพันธภาคพิเศษ ทุกป 

3.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม ไดแก 

1. โครงการคายโยธาฯอาสาครั้งท่ี 2 (3.2-3-9) 

จัดขึ้นในระหวางวันท่ี 24-26 กุมภาพันธ 

2557 ณ โรงเรียนบานโพนทา ต.กุตาไก 

อ.ปลาปาก จ.นครพนม โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตนําความรู

ความสามารถในเชิงวิศวกรรมโยธาท่ีได

ศึกษามาประยุกตใชในการสรางสรรคและ

พัฒนาสังคม และเปนการสรางเสริมให

นิสิตมีจิตอาสาธารณะตอสวนรวมซ่ึงเปน

คุณสมบัติสําคัญท่ีจะทําใหสังคมมีความนา

อยูมากยิ่งขึ้น 

2. การจัดโครงปนนํ้าใจสูนองๆดอยโอกาส 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (3.2-3-10) 

จัดขึ้นในวันท่ี 13-14 กุมภาพันธ 2557

เพ่ือฝกใหนิสิตมีจิตสํานึกท่ีดี มีจิตอาสา

ชวยเหลือสังคมและไดรับประสบการณ

จากการทํางานจริง รวมถึงสงเสริมใหนิสิต

มีการพัฒนาท้ังทางดานวิชาการและ

สันทนาการรวมท้ังการดํารงชีวิตประจําวัน 

3. การจัดโครงการวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ ประจําป

การศึกษา 2556 (3.2-3-11) จัดขึ้นใน

ระหวางวันท่ี 19-22 มีนาคม 2557 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตมีความรู

ความสามารถท้ังดานวิชาการและ

คุณธรรมจริยธรรม  รวมมือรวมใจทํา

กิจกรรมเพ่ือสังคม เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ

ทําประโยชนเพ่ือสวนรวมและเห็นคุณคา

ของการทําตนใหเกิดประโยชนตอสังคม 

และเปนตัวอยางท่ีดีในการทําความดีได

ดวยวิธีงายๆ โดยไมหวังผลตอบแทน 

3.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรม ไดแก 
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1. กิจกรรมวันไหวครู (3.2-3-12) ท่ีจัดขึ้น

โดยนิสิตสาขาวิชาเคมีประยุกต  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของไทยในดานการให

ความเคารพและการมีสัมมาคาระวะของ

นิสิตท่ีมีตอ อาจารยและบุคลากร รวมท้ัง

เพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางนิสิต 

อาจารยและบุคลากร 

2. โครงการคายโยธาฯอาสาครั้งท่ี 2  

(3.2-3-13)  จัดขึ้นในระหวางวันท่ี 24-26 

กุมภาพันธ 2557 ณ โรงเรียนบานโพนทา 

ต.กุตาไก อ.ปลาปาก จ.นครพนม โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตนําความรู

ความสามารถในเชิงวิศวกรรมโยธาท่ีได

ศึกษามาประยุกตใชในการสรางสรรคและ

พัฒนาสังคม และเปนการสรางเสริมให

นิสิตมีจิตอาสาธารณะตอสวนรวมซ่ึงเปน

คุณสมบัติสําคัญท่ีจะทําใหสังคมมีความนา

อยูมากยิ่งขึ้น 

3. การจัดโครงการวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ ประจําป

การศึกษา 2556 (3.2-3-14) จัดขึ้นใน

ระหวางวันท่ี 19-22 มีนาคม 2557 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตมีความรู

ความสามารถท้ังดานวิชาการและ

คุณธรรมจริยธรรม  รวมมือรวมใจทํา

กิจกรรมเพ่ือสังคม เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ

ทําประโยชนเพ่ือสวนรวมและเห็นคุณคา

ของการทําตนใหเกิดประโยชนตอสังคม 

และเปนตัวอยางท่ีดีในการทําความดีได

ดวยวิธีงายๆ โดยไมหวังผลตอบแทน 

3.5  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดแก 

1. การจัดโครงการการสงเสริมการเรียนรู

และเสริมประสบการณวิชาการนอก

หองเรียน (3.2-3-15) จัดขึ้นในระหวาง

วันท่ี 20-21 กุมภาพันธ 2557 ณ ศูนย

ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ. สกลนคร  โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาส
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แลกเปล่ียนเรยีนรูและไดรับประสบการณ

และความรูจากวิทยากรท่ีมีประสบการณ 

และเปนการเปดโลกทัศนท่ีกวางไกล ณ 

สถานท่ีนอกจากความรูในหองเรียน อีกท้ัง

ยังเปนการรักษา เผยแพรและสืบทอด

ศิลปวัฒธรรมอันดีของจังหวัดสกลนคร  

ในการอนุรักษวัฒนธรรมการทําผายอม

คราม โดยการใหนิสิตมีสวนรวมใน

กิจกรรมการทําผายอมคราม เพ่ือสราง

จิตสํานึกและลูกฝงคานิยมอันดีแกนิสิต 

2.คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มีกิจกรรมสงเสริมศิลป

และวัฒนธรรมโดย มีการบูรณาการงาน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต ท่ีเดนๆใน รายวิชาเตรยีมโครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต เรื่อง

เครื่องสีขาวโบราณ ซ่ึงนิสิตของสาขาวิชา

ฯไดแรงบันดาลใจท่ีจะอนุรักษภูมิปญญา

ทองถิ่นในการสรางเครื่องสีขาวโบราณให

คงอยูตอไป จึงไดเขาไปขอเรียนรูจากป

ราญชชาวบานท่ีชื่อ นายธานี กิมใชยง 

เกษตรกร บานโนนเบ็ญ อําเภอโพนนา

แกว จังหวัดสกลนคร เพ่ือชวยสอนและ

ถายทอดวีการสรางเครื่องสีขาวโบราณ 

จนไดมาซ่ึงเครื่องสีขาวโบราณ โดยไดมี

การตอยอดนําความรูท่ีไดเรียนมาพัฒนา

เครื่องสีขาวโบราณใหเหมาะสมกับคนรุนใหม

ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรม(3.2-3-16)   

  
4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย

พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง

สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  

คณะฯมีการสนับสนุนใหนิสนิตสราง

เครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย

และมีกิจกรรมรวมกันดังน้ี  

4.1 โครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมนิสิต

และอบรมผูนํานิสิต มก.ฉกส. ประจําป 

2556-2557 (3.2-4-1) จัดโดยฝายกิจการ

นิสิต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูนํา

กิจกรรมนิสิต ไดมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต

3.2-4-1  สรุปโครงการสัมนาผูนํากิจกรรม

นิสิตและอบรมผูนํานิสิต 

3.2-4-2  รายงานการประชุมผูบริหาร

ประกันคุณภาพ 

3.2-4-3  สรุปโครงการดงตาลสัมพันธครั้ง

ท่ี 8 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-4-118-21____57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-4-118-21____57.pdf
javascript:void(0);/*1405913135597*/
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-4-2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-4-2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-4-3__8.pdf
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สามารถดําเนินการจัดทํากิจกรรมตาม

หลักวงจรคุณภาพ PDCA (Plan Do 

Check Act) รวมท้ังเพ่ือใหนิสิตได

แลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนิน

กิจกรรมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดระหวางองคกร

กิจกรรมนิสิตของแตละคณะฯ   

4.2 คณะฯมีสวนรวมในการเปน

คณะกรรมการเครือขายความรวมมือ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ(3.2-4-2) 

การศึกษารวมกบัมหาวิทยาลัย 4 แหง 

ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร  มหาวิทยาลัย

นครพนมและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  เพ่ือเปนเครือขายความรวมมือ

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในการ

จัดโครงการกิจกรรมตางๆ ท่ีจะจัดรวมกัน

ไดแก โครงการอบรมตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 

2557  โครงการอบรมตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพภายนอกรอบส่ี พ.ศ. 2559-2563 

(สมศ.) โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 

(สําหรับหนวยงานและนิสิตนักศึกษา) 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี 

(sharing)  

4.3 คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรมีการสนับสนุนจัด

งบประมาณในการเขารวมโครงการดงตาล

สัมพันธ (3.2-4-3)  ซ่ึงจัดขึ้นเปนประจํา

ทุกปและมีการหมุนเวียนการเปนเจาภาพ

ในการจัดโครงการฯ โดยการสงนิสิตไป

รวมกิจกรรมดงตาลสัมพันธซ่ึงในการจัด

กิจกรรมมีการแขงกีฬาเชื่อมความสัมพันธ

การแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดจากการ

ทํากิจกรรม พูดคุยถึงปญหาและอุปสรรค 

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม  เพ่ือให

สโมสรนิสิตท่ีจะเปนเจาภาพในการจัดงาน
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ในครั้งตอไปไดนําไปพิจารณาตอไป ซ่ึงใน

การจัดโครงการฯครั้งถัดไป สโมสรนิสิต 

คณะวว. เปนเจาภาพในการจัดงานและ

ตอนน้ีมีนิสิตไดวางแผนการดําเนิน

กิจกรรมแลว  

  
5 มีการประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา  

คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานิสิต ไดแก  คณะฯ มีการติดตาม

ประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

โดยใชแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ปงบประมาณ 2557 แผนยุทธศาสตร 10 

ป (2556-2565) (3.2-5-1) เพ่ือใชติดตาม

ประเมิณผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นิสิตตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด รวมถึงการ

จัดทํารายงานสุปผลการดําเนินงานและ

ประเมินผลตามดัชนีชี้วัด นอกจากน้ี ยังได

มีการนําผลการจัดกิจกรรมมาประเมิน

และกําหนดแผนการจัดกิจกรรมในป

ตอไป  ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ 

รวมถึงการลด/เพ่ิมกิจกรรมใหสอดรับตาม

ผลการประเมินโดยมีการประชุมรวมกับ

นิสิตและ คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต

และวิเทศสัมพันธ  นอกจากน้ี ฝายกิจการ

นิสิตและวิเทศสัมพันธมีการจัดโครงการ

จัดทําแผนพัมนากระบวนการพัฒนานิสิต

ประจําปงบประมาณ 2556 (3.2-5-2) 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

นิสิตใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

โดยการประชุมระดมความคิดเห็นผลการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมจากคณะกรรมและ

ผูแทนนิสิต เพ่ือเปนการพัฒนากิจกรรม

นิสิตครั้งตอไป   

3.2-5-1 แผนการติดตามการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ 

3.2-5-2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

กระบวนการพัฒนานิสิต ประปงบ 2556 

  
6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา  

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานิสิต มีการนําผลการประเมิน

ไปปรึกษาหารือกันในท่ีประชุมการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร 10 ป คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2556   

3.2-6-1  รายงานการประชุมโครงการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร 10 ป คณะ วว. 

ประจําป 2556 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-5-1_action_plan_2556__6__1.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-5-1_action_plan_2556__6__1.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-5-2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-5-2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.2/3_2-6-1.pdf
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วันพุธท่ี 15 พฤษภาคม 2556 และนําผล

การประเมินมาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในป

การศึกษาถัดมา (3.2-6-1) รายงานการ

ประชุมโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 10 

ป คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ - - บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3.3 (มก.) ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการการให

คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ  

คณะฯ ไดมีคําส่ังคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ท่ี 008/2557 ลงวันท่ี 

10 กุมภาพันธ 2557 (3.3-1-1) เรื่องการ

แตงต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

โดยมีขอบขายหนาท่ีในการสงเสริมและ

สนับสนุนใหการพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษา

3.3-1-1 คําส่ังคณะวว.เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-1-2  คําส่ังคณะ วว. เรื่องแตงต้ัง

อาจารยท่ีปรึกษา 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-1-1.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-1-2.pdf
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และกําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบ

อาจารยท่ีปรึกษา  รวมถึงทําหนาท่ีเปนท่ี

ปรึกษาใหแกนิสิตอยางตอเน่ือง สามารถ

ชวยเหลือนิสิตท้ังทางดานวิชาการ ดาน

สวนตัว ดานสังคม ตลอดจนการชวย

พัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตใหเปนบัณฑิต

ท่ีสมบูรณตามปรัชญาของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีการ

แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา(3.3-1-2)  โดย

ใหมีหนาท่ี รับผิดชอบในการติดตามดูแล

ใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนํา

และใหคําปรึกษาดานวิชาการและดาน

อื่นๆตามสมควรแกนิสิต  

  
2 มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และ

เครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแก

อาจารยท่ีปรึกษา  

คณะฯ  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะ

การประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

ไดแก 2.1 คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มีการนํานิสิตเขารวม

โครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมนิสิตและ

อบรมผูนํานิสิต มก.ฉกส. ประจําป 2556-

2557 ในระหวางวันท่ี 18-21 มีนาคม 

2557 ณ บานเพ่ือนรีสอรท จ.นครพนม 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจ ในกรอบการ

ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต สูการการ

ประกันคุณภาพอยางเปนระบบสําหรับ

องคกรกิจกรรมนิสิต (3.2-2-1) 

2.2 คณะฯสงเสริมใหนิสิตสงผลงานของ

นิสิตเขารวมการประกวด ในโครงการ

ประกวดผลงาน 1 องคกร 1 กิจกรรม

คุณภาพ  (3.2-2-2) โดยการดําเนิน

ประกวดในครั้งน้ีนอกจากจะเปนการ

คัดเลือกผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ

องคกรกิจกรรมนิสิตท่ีดีแลวยังเปนการให

ความรูดานประกันคุณภาพ ตาม

กระบวนการ PDCA แกผูนําองคกร

กิจกรรมนิสิตไดรับทราบเพ่ือเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินกิจกรรมของแต

ละองคกรตอไป โดยจัดขึ้นในวันอังคารท่ี 

18 มีนาคม 2557 ณ หองสัมมนาบาน

เพ่ือนรีสอรท จังหวัดนครพนม (รวมกับ

3.2-2-1  โครงการสัมนาผูนํากิจกรรม

นิสิตและอบรมผูนํานิสิต  

3.2-2-2   โครงการประกวดผลงาน 1 

องคกร 1 กิจกรรมคุณภาพ 

3.2-2-3   สรุปโครงการคายโยธาฯอาสา 

ครั้งท่ี 2 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-2-3_2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3_2-2-3_2.pdf
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โครงการสัมมนาและอบรมผูนํานิสิต รุนท่ี 13 

2.3 สาขาโยธาฯ ไดมีการถายทอดความรู

และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

แกนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ผานโครงการคายโยธาเพ่ือ

นองครั้งท่ี 2 (3.2-2-3) เปนโครงการ

ถายทอดความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ 

PDCA เพ่ือใชในการดําเนินโครงการฯ

และกระบวนการ on the job training 

ซ่ึงมีอาจารย อธิกา วงคกวานกลม เปน

อาจารยท่ีปรึกษาโครงการหลัก โดย

กิจกรรมของโครงการมีการวางแผนการ

จัดกิจกรรม มีการกําหนดผูรับผิดชอบ

งาน วันเวลาดําเนินการ งบประมาณท่ีใช 

และลงมือดําเนินการตามแผนกิจกรรมท่ี

กําหนด มีการสํารวจพ้ืนท่ี การระดมทุน

ในการดําเนินงาน มีการประชุมสรุปผล

ติดตามการดําเนินงานและสรุปผลและ

ประเมินโครงการ เพ่ือจัดทํารายงานผล

การดําเนินงาน  

  
3 มีการประชุมคณะกรรมการการให

คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนว

ทางการแกปญหาและพัฒนานิสิต อยาง

นอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

คณะฯ มีการจัดการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ประจําการประชุม

ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันพุธท่ี 15 มกราคม 

2557 (3.3-3-1) เพ่ือประชุมพิจารณา

แนวทางการปฏิบัติในการใหคําปรึกษาแก

นิสิต นอกจากน้ี คณะฯ มีการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

จํานวน 2 ครั้ง ไดแก การประชุมครั้งท่ี 

1/2557 ในวันท่ีวันจันทรท่ี 19 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (3.3-3-2) เพ่ือหา

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

การใหคําปรึกษาจากผลการประเมิน

ระบบการใหคําปรึกษาและสรุปผลแนว

ทางการพัฒนาระบบการให

คําปรึกษา  และการประชุมครั้งท่ี 

2/2557 ในวันท่ีอังคารท่ี 27 พฤษภาคม 

2557 (3.3-3-3) เพ่ือสรุปผลการจัดทํา

3.3-3-1  รายงานการประชุม

คณะกรรมการคณะ  ครั้งท่ี 1/2557  

วันท่ี 15 ม.ค. 57  

3.3-3-2  รายงานการประชุม

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 1 

3.3-3-3  รายงานการประชุม

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 2 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-3-1.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-3-2__1-57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-3-2__1-57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-5-1__2-57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-5-1__2-57.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

แบบฟอรมการบันทึกการใหคําปรึกษา  

  
4 มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษา

วิชาการและการดําเนินงานของอาจารยท่ี

ปรึกษาทุกป  

คณะฯ มีการประเมินผลระบบการให

คําปรึกษาวิชาการ (3.3-4-1) โดยอาจารย

อาจารยท่ีปรึกษาเปนผูประเมินความพึง

พอใจในชองทางการใหคําปรึกษาซ่ึงผล

การประเมินในภาพรวมมีระดับคะแนน 

3.69 อยูในระดับดี และมีการประเมินผล

ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการ

ดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุกป 

(3.3-4-2) โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรเปนผูประเมินความ

พึงพอใจในชองทางการใหคําปรึกษาและ

ดานการใหคําปรึกษา ซ่ึงผลการประเมิน

ในภาพรวม มีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.77 

อยูในระดับดี  

3.3-4-1 ผลการประเมินระบบการให

คําปรึกษาวิชาการ 

3.3-4-2  ผลการประเมินระบบการให

คําปรึกษาและการดําเนินงานของ

อาจารยท่ีปรึกษา 

  
5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ

การใหคําปรึกษาวิชาการใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษามีการนํา

ผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให

คําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ี

ปรึกษา (3.3-5-1)ประจําการประชุมครั้ง

ท่ี 2/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 27 พฤษภาคม 

2557 โดยวิธีการจัดทําแบบฟอรมการ

บันทึกใหคําปรึกษาและมีการจัดต้ังการ

ใหบริการรับคําปรึกษาแบบกลุม  

3.3-5-1  รายงานการประชุม

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 2 

  
6 มีการแตงต้ังคณะกรรมการการให

คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ  

คณะฯ ไดมีคําส่ังคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ท่ี 008/2557 ลงวันท่ี 

10 กุมภาพันธ 2557 (3.3-1-1) เรื่องการ

แตงต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

โดยมีขอบขายหนาท่ีในการสงเสริมและ

สนับสนุนใหการพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษา

และกําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบ

อาจารยท่ีปรึกษา  รวมถึงทําหนาท่ีเปนท่ี

ปรึกษาใหแกนิสิตอยางตอเน่ือง สามารถ

ชวยเหลือนิสิตท้ังทางดานวิชาการ ดาน

สวนตัว ดานสังคม ตลอดจนการชวย

พัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตใหเปนบัณฑิต

ท่ีสมบูรณตามปรัชญาของ 

3.3-1-1  คําส่ังคณะวว.เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-1-2   คําส่ังคณะ วว. เรื่องแตงต้ัง

อาจารยท่ีปรึกษา 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-4-1.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-4-2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-4-2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-5-1__2-57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-5-1__2-57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-1-1.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA563/3.3/3_3-1-2.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีการ

แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา(3.3-1-2)  โดย

ใหมีหนาท่ี รับผิดชอบในการติดตามดูแล

ใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนํา

และใหคําปรึกษาดานวิชาการและดาน

อื่นๆตามสมควรแกนิสิต  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย โดยคณะฯ มี

นโยบายสนับสนุนการทํางานดําเนินงานวิจัยของบุคลากร มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยโดยใช

ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญชํานาญในแตละดาน รวมทั้งศักยภาพที่มีอยูในการสรางองคความรูใหมและการ

แกปญหาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม และนอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการประชุม

วิชาการ และการนําเสนอผลงานวิชาการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งกระตุนการผลิตผลงานวิชาการเพื่อ

ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความ

พรอมในการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางความรวมมืออันดีกับหนวยงานภายนอก และบุคลากรภายในคณะฯ เองก็มีความ

พรอมในการติดตอประสานงานและสรางความรวมมืออันดีในการผลิตผลงานวิจัย โดยมีเครือขายและความสัมพันธที่ดีกับ

หนวยงานภายนอกทั้งในทองถ่ิน ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ เพื่อใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถใช

ประโยชนไดจริงในสังคม 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบงชี้ สกอ. 3 ตัวบงชี้ และ สมศ. 3  

ตัวบงชี้ พบวา  มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.03 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.03 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช รายละเอียดดังตอไปนี ้
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผน

ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการ

ตามระบบท่ีกําหนด  

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม

แผนดานการวิจัยของคณะฯ (4.1-1-1) 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดย

คณะฯ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ

หลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดหนวยงาน

บุคคลหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ ไดแก 

คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ (4.1.1-2) มีรองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ เปนประธานคณะ

กรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุก

สาขาวิชาภายในคณะฯ เปนกรรมการ 

และมีผูชวยคณบดีฝายวิจัย เปน

เลขานุการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีหนาท่ี

วางนโยบายงานวิจัยและบริการวิชาการ

ตามแผนงานและแผนของคณะฯ สงเสริม

และพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ของคณะฯ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานดานการวิจัยและบริการ

วิชาการ รวบรวมผลงานวิจัยและจัดทํา

ขอมูลเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของ

บุคลากรภายในคณะฯ ตอสาธารณชน

ภายนอก และจัดทําสรุป รวมท้ังรายงาน

ผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือนําเสนอ

ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป

อยางตอเน่ือง ท้ังน้ี คณะฯ ไดจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการอยางเพียงพอ 

4.1-1-1-แผนการดําเนินงานของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

4.1-1-2-คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการวิชาการ คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-1-3-แผนการดําเนินงานวิจัยและ

บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 

4.1-1-4-โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย

หรือบริการวิชาการจากผลงานนิสิตของ

คณะฯ หรือองคความรูจากทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

4.1-1-5-โครงการสงเสริมและพัฒนา

โครงงานวิศวกรรมและปญหาพิเศษของ

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

โดยคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการ

วิชาการเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงในการ

ดําเนินงานมีการวางแผน การตรวจสอบ

ติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุง

ผลการประเมินอยางสมํ่าเสมอตอเน่ือง 

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการดําเนินงานดานการ

วิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ(4.1-1-3) 

นอกจากน้ี ในการบริหารจัดการงานวิจัย

ของคณะฯ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ

ดําเนินงานดานการวิจัยและบริการ

วิชาการของคณะฯ นอกจากจะจัดสรร

งบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยสําหรับ

บุคลากรภายในคณะฯ แลว ยังมีการ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของ

นิสิต โดยใชเงินประมาณของคณะฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน

ท้ังส้ิน 2 โครงการ ไดแก โครงการ

ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรือบริการวิชาการ

จากผลงานนิสิตของคณะฯ หรือองค

ความรูจากทองถิ่น (4.1-1-4) และ

โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงงาน

วิศวกรรมและปญหาพิเศษของนิสิตคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร(4.1-1-5)   

  
2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียน

การสอน ดังน้ี                  

- มีการกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรี

เปนสวนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย 

กําหนดใหนิสิตทําโครงการวิจัย ซ่ึง

เกี่ยวของกับงานวิจัยของอาจารย และ

สงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจาก

การวิจัยไปเปนสวนหน่ึงของเน้ือหาในการ

จัดการเรียนการสอน ไดแก 

1) โครงการวิจัยการจัดการส่ือและองค

ความรูดวยระบบทัวรเสมือนจริง ใช

ลักษณะภาพแนบ Cylindrical 

4.1-2-1-โครงการวิจัยการจัดการส่ือและ

องคความรูดวยระบบทัวรเสมือนจริง ใช

ลักษณะภาพแนบ Cylindrical 

Panorama : กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

4.1-2-2-รายวิชา 02739427 

คอมพิวเตอรกราฟฟกสําหรับระบบ

สารสนเทศ 

4.1-2-3-งานประชุมวิชาการทาง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(National Conference on Computer 

Information Technologies 2013 

หรือ CIT2013) และการประชุมเชิง
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Panorama : กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย

นางสาวฐิติพร การสูงเนิน อาจารยประจํา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.1-2-1) 

กับรายวิชา 02739427 คอมพิวเตอร

กราฟฟกสําหรับระบบสารสนเทศ  

(4.1-2-2) และนอกจากน้ี สาขาวิชายัง

สงเสริมใหนิสิตเขารวมนําเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ไดแก งานประชุมวิชาการทาง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(National Conference on Computer 

Information Technologies 2013 

หรือ CIT2013) และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการดานการบริหารและจัดการ

เครือขายยูนิเน็ต (UniNet Network 

Operation amd Management 

Workshop : UniNOMS2013) ซ่ึงจัดขึ้น

ระหวางวันท่ี 23-25 มกราคม พ.ศ.2556 

ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนการประชุม

วิชาการระดับประเทศในสาขา

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4.1-2-3) 

2) โครงการวิจัยการศึกษาความเหมาะสม

ในการประยุกตใชผิวทางแบบ Ultra 

Thin Friction Course ในประเทศไทย 

โดยนายตอศักด์ิ ประเสริฐสังข อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม (4.1-2-4) กับรายวิชา 

01203477 โครงสรางพ้ืนผิวทาง

(Pavement Structure) (4.1-2-5)       

- คณะฯ สงเสริมใหอาจารย บุคลากร 

และนิสิตเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ โดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดจัด

ปฏิบัติการดานการบริหารและจัดการ

เครือขายยูนิเน็ต (UniNet Network 

Operation amd Management 

Workshop : UniNOMS2013) 

4.1-2-4-โครงการวิจัยการศึกษาความ

เหมาะสมในการประยุกตใชผิวทางแบบ 

Ultra Thin Friction Course ในประเทศ

ไทย 

4.1-2-5-รายวิชา 01203477 โครงสราง

พ้ืนผิวทาง (Pavement Structure) 

4.1-2-6-โครงการประชุมวิชาการงาน

เกษตรแฟร ภายใตชื่อ “ภูมิปญญาแหง

อีสาน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

4.1-2-7-บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการ

สรางหลักสูตรคายเยาวชนไอซีทีเพ่ือ

พัฒนาทักษะการเรียนรูและการคิด (The 

Establishment of ICT Youth Camps 

for Learning and Thinking Skills 

Development) 

4.1-2-8-บทความวิจัยเรื่อง การติดตาม

การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน

และส่ิงปกคลุมดินในบริเวณพ้ืนท่ีนํ้าของ

พ้ืนท่ีชุมนํ้าหารดวยการประยุกตใชขอมูล

การรับรูจากระยะไกลของดาวเทียม 

SMMS และระบบภูมิสารสนเทศ (The 

Monitoring in LULC on Water Body 

in Han Wetland via SMMS Satellite 

Imagery and Geographical 

Information System) 

4.1-2-9-บทความวิจัยเรื่อง การศึกษา

แนวทางการแปรรูปขยะพลาสติกเปน

นํ้ามันโดยระบบไพโรไลซิส (Feasibility 

Study on Using Pyrolysis for Plastic 

Waste Management) 

4.1-2-10-บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนา

เครื่องอัดกอนเชื้อเห็ดตนแบบอัตโนมัติ 3 

IN 1 (Development of Prototype-
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โครงการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร 

ภายใตชื่อ “ภูมิปญญาแหงอีสาน” ขึ้นใน

วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ในงานเกษตรแฟรนนทรี

อีสาน ครั้งท่ี 8 ประจําป 2556  

(วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน ถึงวัน

จันทรท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2556) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนักวิชาการ 

นักวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ได

รวมระดมความคิดเห็น แลกเปล่ียน

ประสบการณและงานวิจัยซ่ึงกันและกัน 

ท้ังยังเพ่ือสรางเครือขายดานวิชาการ

ระหวางหนวยงาน และเพ่ือเผยแพร

ชื่อเสียงทางดานวิชาการของวิทยาเขตฯ 

สูภายนอก โดยวิทยาเขตฯ ไดมอบหมาย

ใหผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรีพละ  

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

เปนประธานในการดําเนินงานดังกลาว 

(4.1-2-6) และคณะฯ ไดสงผลงานวิจัย

ของบุคลากรเขารวมนําเสนอจํานวน

ท้ังส้ิน 12 ผลงาน ไดแก      

1) แนวทางการสรางหลักสูตรคาย

เยาวชนไอซีทีเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู

และการคิด (The Establishment of 

ICT Youth Camps for Learning and 

Thinking Skills Development) โดย

นายสุภาพ กัญญาคํา อาจารยประจํา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4.1-2-7)      

2) การติดตามการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินใน

บริเวณพ้ืนท่ีนํ้าของพ้ืนท่ีชุมนํ้าหารดวย

การประยุกตใชขอมูลการรับรูจาก

ระยะไกลของดาวเทียม SMMS และ

ระบบภูมิสารสนเทศ (The Monitoring 

in LULC on Water Body in Han 

Automatic Mushroom Grow Bag 

Compressing 3 in 1 Machine) 

4.1-2-11-บทความวิจัยเรื่อง The 

Experimental Application Using 

Exhausted Heat Recovery from 

Condensing Unit 

4.1-2-12-บทความวิจัยเรื่อง The 

Investigations to Develop Lab-on-

a-chips for Chicken and Sheep 

Blood 

4.1-2-13-บทความวิจัยเรื่อง การศึกษา

การนํากาซชีวภาพมาใชเปนเชื้อเพลิงใน

การขับเคล่ือนเครื่องยนตขนาดเล็ก 1 

ลูกสูบ (The Study of Biogas 

Utilization in a Small Internal 

Combustion Engine) 

4.1-2-14-บทความวิจัยเรื่อง การระบุ

เอกลักษณชุดอุปกรณการวัดเชิงมุมโดย

วิธีการหาคาเหมาะท่ีสุดดวยการเคล่ือนท่ี

กลุมอนุภาคแบบผสมและควบคุมโดย

พีไอดีแบบแบงชวงยอย (System 

Identification for Rotary Assembly 

Using Hybrid Particle Swarm 

Optimization and Control by Small 

Zone PID) 

4.1-2-15-บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ปฏิภาคสวนผสมคอนกรีตสําหรับ

อุตสาหกรรมผลิตแผนพ้ืนคอนกรีตอัดแรง 

(Developing of Concrete Properties 

for Precast Slab Products Industry) 

4.1-2-16-บทความวิจัยเรื่อง การศึกษา

การใชกลองซีซีดีในการตรวจวัด

ปริมาณไลโคปนในมะเขือเทศดวยวิธี

เทียบกับคาสี ความบริสุทธ์ิของสีและ

ความสวางของสี 

4.1-2-17-บทความวิจัยเรื่อง การศึกษา

การไหลของของเหลวในระบบการปลูก

พืชแบบไมใชดิน (The Study of Fluid 

Flow in Hydroponics Systems) 
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Wetland via SMMS Satellite 

Imagery and Geographical 

Information System) โดยนายบุรินทร 

ชางนอย อาจารยประจําสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.1-2-8)      

3) การศึกษาแนวทางการแปรรูปขยะ

พลาสติกเปนนํ้ามันโดยระบบไพโรไลซิส 

(Feasibility Study on Using 

Pyrolysis for Plastic Waste 

Management) โดยนางพรธิดา เสนไสย 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม (4.1-2-9) 

4) การพัฒนาเครื่องอัดกอนเชื้อเห็ด

ตนแบบอัตโนมัติ 3 IN 1 

(Development of Prototype-

Automatic Mushroom Grow Bag 

Compressing 3 in 1 Machine) โดย

นางสาวศิริลักษณ พานโคกสูง อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรม 

เครื่องกลและการผลิต (4.1-2-10)  

5) The Experimental Application 

Using Exhausted Heat Recovery 

from Condensing Unit โดย            

นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ

การผลิต (4.1-2-11) 

6) The Investigations to Develop 

Lab-on-a-chips for Chicken and 

Sheep Blood โดย 

นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ

การผลิต (4.1-2-12) 

7) การศึกษาการนํากาซชีวภาพมาใชเปน

เชื้อเพลิงในการขับเคล่ือนเครื่องยนต

ขนาดเล็ก 1 ลูกสูบ (The Study of 

Biogas Utilization in a Small 

Internal Combustion Engine) โดยนาย

อมรินทร  ตองกระโทก อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  

4.1-2-18-บทความวิจัยเรื่อง การกําจัดซี

โอดีจากนํ้าเสียของโรงงานผลิตขนมจีน

ดวยระบบอีจีเอสบี (COD Removal 

from Wastewater of Thai Rice 

NoodlesFactory Using EGSB 

System) 
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(4.1-2-13) 

8) การระบุเอกลักษณชุดอุปกรณการวัด

เชิงมุมโดยวิธีการหาคาเหมาะท่ีสุดดวย

การเคล่ือนท่ีกลุมอนุภาคแบบผสมและ

ควบคุมโดยพีไอดีแบบแบงชวงยอย 

(System Identification for Rotary 

Assembly Using Hybrid Particle 

Swarm Optimization and Control 

by Small Zone PID) โดยนายรพีพงศ 

รัตนวรหิรัญกุล อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

(4.1-2-14)      

9) การพัฒนาปฏิภาคสวนผสมคอนกรีต

สําหรับอุตสาหกรรมผลิตแผนพ้ืน

คอนกรีตอัดแรง (Developing of 

Concrete Properties for Precast 

Slab Products Industry) โดยนางสาว

อธิกา วงคกวานกลม อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

(4.1-2-15) 

10) การศึกษาการใชกลองซีซีดีในการ

ตรวจวัดปริมาณไลโคปนในมะเขือเทศ

ดวยวิธีเทียบกับคาสี ความบริสุทธ์ิของสี

และความสวางของสี โดย 

นายศราวุฒิ สุพรรณราช อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิศวกรรม 

ไฟฟาและคอมพิวเตอร (4.1-2-16) 

11) การศึกษาการไหลของของเหลวใน

ระบบการปลูกพืชแบบไมใชดิน  

(The Study of Fluid Flow in 

Hydroponics Systems) โดย 

นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรม 

เครื่องกลและการผลิต (4.1-2-17) 

12) การกําจัดซีโอดีจากนํ้าเสียของ

โรงงานผลิตขนมจีนดวยระบบอีจีเอสบี 

(COD Removal from Wastewater of 

Thai Rice Noodles Factory Using 

EGSB System) โดย 
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นางนัทกาญจน ประเสริฐสังข อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม (4.1-2-18)  

  
3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ

การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจยั

ประจํา  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคและใหความรูดาน

จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา

และนักวิจัย ดังน้ี  

3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแล

อาจารย ไดแก การชี้แจงและพูดคุยเรื่อง

ภาระหนาท่ีของอาจารยและภารกิจหลัก 

4 ดานของวิทยาเขตฯ ไดแก ดานการ

เรียนการสอน ดานวิจัย ดานบริการ

วิชาการ และดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมการประชุม

อาจารยและบุคลากรของสาขาวิชา  

(4.1-3-1) และการกําหนดเปนภาระงาน

ท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจารยทุกทานจะตองปฏิบัติ

และจัดสงภาระงานแกคณะฯ ทุกภาค

การศึกษา(4.1-3-2)  

3.2 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผาน

กระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณ

ของแตละกลุมบุคคล ไดแก กิจกรรม KM 

ในโครงการประชุมบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําภาคตน ปการศึกษา 2556 เม่ือวัน

ศุกรท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ.2556 (4.1-3-3) 

และ กิจกรรม KM ในโครงการประชุม

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําภาคปลาย  

ปการศึกษา 2556 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 31 

ตุลาคม พ.ศ.2556(4.1-3-4)  

3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของ

นักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของแก

อาจารย ไดแก กิจกรรม KM ในโครงการ

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําภาคตน ป

การศึกษา 2556 เม่ือวันศุกรท่ี 7 

มิถุนายน พ.ศ.2556 3 

4.1-3-1 กิจกรรมการประชุมอาจารยและ

บุคลากรของสาขาวิชา 

4.1-3-2 ภาระงานของอาจารย 

4.1-3-3 โครงการประชุมบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําภาคตน ปการศึกษา 2556 

4.1-3-4 โครงการประชุมบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2556 

4.1-3-5 การประชาสัมพันธผานเว็บไซต

ฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 

4.1-3-6 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําป 2555-2556 
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(4.1-3-3) และ กิจกรรม KM ในโครงการ

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําภาคปลาย ป

การศึกษา 2556 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  

31 ตุลาคม พ.ศ.2556 (4.1-3-4) และ

การประชาสัมพันธความรูดาน

จรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณ 

ท่ีเกี่ยวของผานเว็บไซตฝายวิจัยและ

บริการวิชาการของคณะฯ (4.1-3-5)  

3.4  สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย ไดแก การ

ยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน 

ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําป 2555-2556 (4.1-3-6) ซ่ึงเปน

ผลการดําเนินงานของคณะในรอบป 

2555-2556 โดยมีพิธีประกาศรางวัล

พรอมท้ังมอบเกียรติบัตรในโครงการ

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําภาคตน ป

การศึกษา 2556 เม่ือวันศุกรท่ี 7 

มิถุนายน พ.ศ.2556 (4.1-3-3)  

  
4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือ

เปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การจัดสรรงบประมาณของคณะฯ เพ่ือ

เปนทุนวิจัยแกบุคลากรภายในคณะฯ 

เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยนักวิจัยรุนใหม

ท่ียังไมสามารถแสวงหาทุนวิจัยจาก

ภายนอกคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได

ผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช

ประกอบการเสนอโครงการขอรับ

ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกฯ 

ในโอกาสตอไป ไดแก โครงการ

ทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรเพ่ือ

นําไปใชประโยชนหรือตีพิมพเผยแพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (4.1-4-1) 

และนอกจากน้ี คณะฯ ยังมีการจัดใหมี

ขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของ

แหลงทุนวิจัยตางๆ ท้ังแหลงทุนภายใน

คณะฯ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอก

4.1-4-1 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรเพ่ือนําไปใชประโยชน

หรือตีพิมพเผยแพร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 

4.1-4-2 การประชาสัมพันธขาวสารทุน

วิจัยผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการ

วิชาการของคณะฯ 

4.1-4-3 การประชาสัมพันธขาวสารทุน

วิจัยผานเว็บไซตของคณะฯ 

4.1-4-4 การประชาสัมพันธขาวสารทุน

วิจัยผานทางการสงขาวสารแจงเวียนทาง 

e-mail addressของบุคลากรภายใน

คณะฯ 

4.1-4-5 การประชาสัมพันธขาวสารทุน

วิจัยผานทางบอรดประชาสัมพันธขาว

วิจัยบริเวณหนาหองสํานักงานคณบดี 
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มหาวิทยาลัยฯ ภายในประเทศ และ

ภายนอกประเทศ ท่ีอาจารยสามารถเขาดู

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เพ่ือเอื้ออํานวย

การผลิตผลงานวิจัยของอาจารยภายใน

คณะฯ เพ่ือสรางชื่อเสียงทางวิชาการแก

คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตอไป ไดแก 

การประชาสัมพันธขาวสารทุนวิจัยตางๆ 

ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ของคณะฯ (4.1-4-2) การประชาสัมพันธ

ขาวสารทุนวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตของ

คณะฯ (4.1-4-3) การประชาสัมพันธ

ขาวสารทุนวิจัยตางๆ ผานทางการสง

ขาวสารแจงเวียนทาง e-mail address 

ของบุคลากรภายในคณะฯ (4.1-4-4) 

รวมท้ังการประชาสัมพันธขาวสารทุนวิจัย

ตางๆ ผานทางบอรดประชาสัมพันธขาว

วิจัยบริเวณหนาหองสํานักงานคณบดี  

(4.1-4-5)  

  
5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ

งานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน

อยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ 

หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล

สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษา

ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน 

การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 

(visiting professor) 

 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามอัต

ลักษณของคณะฯ โดยการจัดการ

ทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุน

ทรัพยากรอยางเพียงพอ ท้ังงบประมาณ

สนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย 

แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบ

สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจน

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีสงเสริมการวิจัย ดังน้ี  

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

ประกอบไปดวย งบประมาณของคณะฯ 

เพ่ือเปนทุนวิจัยแกบุคลากรภายในคณะฯ 

ไดแก  

1)  โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

เพ่ือนําไปใชประโยชนหรือตีพิมพเผยแพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (4.1-4-1)  

2)  งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบ

ตางๆ ไดแก โครงการสงเสริมศักยภาพ

ทางวิจัยแกบุคลากรคณะวิทยาศาสตร

4.1-5-1 โครงการสงเสริมศักยภาพทาง

วิจัยแกบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 

4.1-5-2 หองพักอาจารย 

4.1-5-3 หองพักรวมหรือหองสันทนาการ

ท่ีเรียกวา “หองคอมมอน (Common 

Room)” 

4.1-5-4 หองสมุดกลางของวิทยาเขตฯ  
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และวิศวกรรมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2556 (4.1-5-1)  

5.2 แมคณะฯ จะยังไมมีหองปฏิบัติการ

วิจัย หรือศูนยวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย

แตละประเภทท่ีเปนจุดเนนของคณะฯ 

หากแตคณะฯ ยังมีหองพักอาจารยท่ีมี

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร และ

วัสดุอุปกรณสํานักงานตางๆ ท่ีได

มาตรฐานและเพียงพอสําหรับอาจารย

และบุคลากรทุกทาน เพ่ือเอื้ออํานวยตอ

การเรียนการสอนและการวิจัย รวมท้ังมี

ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัย

ภายในหองพักท่ีไดมาตรฐาน (4.1-5-2) 

และนอกจากน้ี คณะฯ ยังมีหองพักรวม

หรือหองสันทนาการท่ีเรียกวา “หองคอม

มอน (Common Room)” เพ่ือผอน

คลายความเครียด พบปะสังสรรคกัน

ระหวางบุคลากร มีเครื่องคอมพิวเตอร

พรอมเครื่องปริ้นเตอรไวคอยบริการและ

อํานวยความสะดวก โดยอาจารยและ

บุคลากรทุกทานสามารถใชหองน้ีเพ่ือ

ความบันเทิงและสรางสรรคงานวิชาการ

ได นอกจากน้ี ภายในหองคอมมอนยังมี

หนังสือและตําราท้ังในและตางประเทศไว

คอยบรกิารเพ่ืออํานวยความสะดวกและ

ไมใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยของอาจารย

และสรางผลงานวิชาการตางๆ ไดอีกดวย 

(4.1-5-3) ท้ังน้ี บุคลากรสามารถ access 

เขาไปในระบบเครือขายวิจัยท้ังในและ

ตางประเทศไดจากคอมพิวเตอรและ

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของคณะฯ 

และวิทยาเขตฯ เพ่ือสามารถเขาใชงาน

ของหนวยงานอื่นได โดยสามารถใช

คอมพิวเตอร ณ หองคอมมอน 

(Common Room) หรือหองพักอาจารย

และบุคลากรของตนเองได เพ่ือไมใหเปน

อุปสรรคตอการดําเนินงานวิจัย 

5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ประกอบ

ไปดวยหนังสือและวารสารท้ังในรูปของ
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เอกสาร (hard copy) และส่ือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอท้ังภายในหอง

คอมมอนของคณะฯ เอง (4.1-5-3) และ

ภายในหองสมุดกลางของวิทยาเขตฯ  

(4.1-5-4)  

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ี

ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 

ดาน ประกอบไปดวย  

1)  ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงาน

สรางสรรคท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ไดแก การประชาสัมพันธ

ขาวสารทุนวิจัยตางๆ ผานเว็บไซตฝาย

วิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  

(4.1-4-2) การประชาสัมพันธขาวสารทุน

วิจัยตางๆ ผานเว็บไซตของคณะฯ  

(4.1-4-3) การประชาสัมพันธขาวสารทุน

วิจัยตางๆ ผานทางการสงขาวสารแจง

เวียนทาง e-mail address ของบุคลากร

ภายในคณะฯ (4.1-4-4) รวมท้ังการ

ประชาสัมพันธขาวสารทุนวิจัยตางๆ ผาน

ทางบอรดประชาสัมพันธขาววิจัยบริเวณ

หนาหองสํานักงานคณบดี (4.1-4-5)  

2)  ขอมูลดานการวิจัยและงาน

สรางสรรคของคณะท้ังปจจุบันและ

ผลงานท่ีผานมาของบุคลากรภายในคณะ 

ไดแก การประชาสัมพันธขาวสารทุนวิจัย

ตางๆ ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการ

วิชาการของคณะฯ (4.1-4-2) การประชา 

สัมพันธขาวสารทุนวิจัยตางๆ ผาน

เว็บไซตของคณะฯ (4.1-4-3)  

3)  ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคท้ังวารสารและการ

ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการ

สนับสนุนของคณะในการเผยแพรผลงาน 

ไดแก การประชาสัมพันธขาวสารทุนวิจัย

ตางๆ ผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการ

วิชาการของคณะฯ (4.1-4-2) การ

ประชาสัมพันธขาวสารทุนวิจัยตางๆ ผาน
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เว็บไซตของคณะฯ (4.1-4-3)  

4)  ขอมูลดานระบบและกลไกของคณะ

ในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการ

สงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

และการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 

ไดแก การเผยแพรขอมูลดังกลาวผานการ

ประชาสัมพันธขาวสารทุนวิจัยตางๆ ผาน

เว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของ

คณะฯ  

(4.1-4-2) โดยมีอาจารยประภากรณ แสง

วิจิตร เปนท่ีปรึกษาหรืออาจารยพ่ีเล้ียง

เกี่ยวกับการดําเนินการขอจดสิทธิบัตร 

และแนะนําวิธีการ/ขั้นตอนตางๆ ในการ

ดําเนินการดังกลาว  

5)  ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ 

และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของคณะท่ีเกี่ยวของ

กับการวิจยัและงานสรางสรรค ไดแก 

การเผยแพรขอมูลดังกลาวผานการ

ประชาสัมพันธขาวสารทุนวิจัยตางๆ ผาน

เว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของ

คณะฯ (4.1-4-2)  

  
6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน

ในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก

ประเด็น  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีการติดตามและประเมินผลการ

สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง

ครบถวนทุกประเด็น โดยคณะฯ จัดใหมี

ระบบประเมินผลสําเร็จของการ

สนับสนุนทุกดานอยางสมํ่าเสมอ โดย

การมีสวนรวมของอาจารยและบุคลากร

ภายในคณะฯ ไดแก การประเมินผล

การดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ

ของคณะฯ ในดานตางๆ 8 ดาน ดังน้ี 

(4.1-6-1) 

- การสนับสนุนงบประมาณของคณะฯ 

เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- การสนับสนุนหองปฏิบัติการวิจัย หรือ

หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนย

ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  

- การสนับสนุนหองสมุด หรือแหลง

4.1-6-1 การประเมินผลการดําเนินงาน

วิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 
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คนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย  

- การสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวก 

หรือการรักษาความปลอดภัยในงานวิจัย 

- การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการท่ี

สงเสริมงานวิจัย            

- การมีบทบาทในการดําเนินงาน

ใหบริการวิชาการของคณะมีความ

คลองตัว 

- การมีบทบาทในการประชาสัมพันธ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ  

- ความสามารถความต้ังใจทุมเทในการ

ทํางานและบริหารงานดานการบริการ

วิชาการใหประสบผลสําเร็จ  

  
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของสถาบัน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของคณะฯ โดยคณะฯ นําผล

การประเมินผลการดําเนินงานของคณะฯ 

ในดานตางๆ ซ่ึงมีการประเมินในสวนของ

งานวิจัยรวมอยูดวยในรอบปท่ีผานมา ไป

จัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดให

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

และคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการ

วิชาการเปนผูรับผิดชอบเพ่ือกําหนด

กิจกรรมท่ีตองทําเพ่ือการปรับปรุง 

กําหนดงบประมาณท่ีตองใชหากจําเปน 

กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตองแลว

เสร็จ จากน้ันจึงดําเนินการปรับปรุงการ

สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามท่ี

กําหนด ในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันพุธท่ี 

30 เมษายน พ.ศ.2557 (4.1-7-1) และใน

การประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวัน 

จันทรท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2557  

(4.1-7-2)  

4.1-7-1 การประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันพุธท่ี 

30 เมษายน พ.ศ.2557 

4.1-7-2 การประชุมคณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการวิชาการ ครั้งท่ี 2/2557 

เม่ือวัน จันทรท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2557  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 

ขอ ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 2 

ขอ ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 3 

ขอ ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 

5 ขอ ตามเกณฑท่ัวไป 

และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ

เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ

เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ดังน้ี       

- คณะฯ มีการสนับสนุนและจัดสรร

งบประมาณสําหรับบุคลากรเพ่ือเขารวม

4.2-1-1 การเดินทางไปราชการเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรท้ังในและตางประเทศ 

รอบปการศึกษา 2556 

4.2.1-2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการวิชาการ คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

4.1-2-6 โครงการประชุมวิชาการงาน

เกษตรแฟร ภายใตชื่อ “ภูมิปญญาแหง

อีสาน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 
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ประชุมวิชาการตางๆ เพ่ือนําเสนอ

ผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค

ตางๆ ไดแก งบเดินทางไปราชการเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรท้ังในและตางประเทศ 

รอบปการศึกษา 2556 ซ่ึงเปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจํา

เขารวมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ เพ่ือเปดโอกาสรับ

ฟงขอคิดเห็น ตลอดจนไดรับการแนะนํา

ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค การสงเสริมใหมี

โอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย 

หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํา

ภายนอกคณะฯ และนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใน

อนาคตจักไดมีโอกาสไดรับทุนอุดหนุน

วิจัยรวมกับทีมวิจัยและนักวิจัยอาวุโส ถือ

เปนแนวทางหน่ึงท่ีทําใหไดรับความรูและ

ประสบการณท่ีมีคุณคาเพ่ือมาพัฒนาและ

ประยุกตใชในการดําเนินงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของคณะฯ ตอไป (4.2-1-1) 

- คณะฯ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ

หลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดหนวยงาน

บุคคลหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ ไดแก 

คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ (4.2.1-2) มีรองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ เปนประธานคณะ

กรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุก

สาขาวิชาภายในคณะฯ เปนกรรมการ 

และมีผูชวยคณบดีฝายวิจัย เปน

เลขานุการ ซ่ึงคณะกรรมการ มีหนาท่ีวาง

นโยบายงานวิจัยและบริการวิชาการตาม

แผนงานและแผนของคณะฯ สงเสริมและ

พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการของ

คณะฯ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานดานการวิจัยและบริการ

วิชาการ รวบรวมผลงานวิจัยและจัดทํา

ขอมูลเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของ

บุคลากรภายในคณะฯ ตอสาธารณชน

4.1-2-7 บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการ

สรางหลักสูตรคายเยาวชนไอซีทีเพ่ือ

พัฒนาทักษะการเรียนรูและการคิด (The 

Establishment of ICT Youth Camps 

for Learning and Thinking Skills 

Development) 

4.1-2-8 บทความวิจัยเรื่อง การติดตาม

การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน

และส่ิงปกคลุมดินในบริเวณพ้ืนท่ีนํ้าของ

พ้ืนท่ีชุมนํ้าหารดวยการประยุกตใชขอมูล

การรับรูจากระยะไกลของดาวเทียม 

SMMS และระบบภมิูสารสนเทศ (The 

Monitoring in LULC on Water Body 

in Han Wetland via SMMS Satellite 

Imagery and Geographical 

Information System) 

4.1-2-9 บทความวิจัยเรื่อง การศึกษา

แนวทางการแปรรูปขยะพลาสติกเปน

นํ้ามันโดยระบบไพโรไลซิส (Feasibility 

Study on Using Pyrolysis for Plastic 

Waste Management) 

4.1-2-10 บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนา

เครื่องอัดกอนเชื้อเห็ดตนแบบอัตโนมัติ 3 

IN 1 (Development of Prototype-

Automatic Mushroom Grow Bag 

Compressing 3 in 1 Machine) 

4.1-2-11 บทความวิจัยเรื่อง The 

Experimental Application Using 

Exhausted Heat Recovery from 

Condensing Unit 

4.1-2-12 บทความวิจัยเรื่อง The 

Investigations to Develop Lab-on-

a-chips for Chicken and Sheep 

Blood 

4.1-2-13 บทความวิจัยเรื่อง การศึกษา

การนํากาซชีวภาพมาใชเปนเชื้อเพลิงใน

การขับเคล่ือนเครื่องยนตขนาดเล็ก 1 

ลูกสูบ (The Study of Biogas 

Utilization in a Small Internal 
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ภายนอก และจัดทําสรุป รวมท้ังรายงาน

ผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือนําเสนอ

ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป

อยางตอเน่ือง ท้ังน้ี คณะฯ ไดจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการอยางเพียงพอ 

โดยคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการ

วิชาการเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงในการ

ดําเนินงานมีการวางแผน การตรวจสอบ

ติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุง

ผลการประเมินอยางสมํ่าเสมอตอเน่ือง 

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายของคณะฯ ตอไป     

- คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

เขารวมนําเสนอผลงานวิจัย โดยการ

สงเสริมใหอาจารย บุคลากร และนิสิตเขา

รวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติ โดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดจัด

โครงการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร 

ภายใตชื่อ “ภูมิปญญาแหงอีสาน” ขึ้นใน

วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ในงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน 

ครั้งท่ี 8 ประจําป 2556 (วันพฤหัสบดีท่ี 

28 พฤศจิกายน ถึงวันจันทรท่ี 2 

ธันวาคม พ.ศ.2556) โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเปดโอกาสใหนักวิชาการ นักวิจัยใน

สาขาวิชาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดรวมระดม

ความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ

และงานวิจัยซ่ึงกันและกัน ท้ังยังเพ่ือสราง

เครือขายดานวิชาการระหวางหนวยงาน 

และเพ่ือเผยแพรชื่อเสียงทางดานวิชาการ

ของวิทยาเขตฯ สูภายนอก โดยวิทยาเขตฯ 

ไดมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยวัจน

วงค กรีพละ รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ

Combustion Engine) 

4.1-2-14 บทความวิจัยเรื่อง การระบุ

เอกลักษณชุดอุปกรณการวัดเชิงมุมโดย

วิธีการหาคาเหมาะท่ีสุดดวยการเคล่ือนท่ี

กลุมอนุภาคแบบผสมและควบคุมโดย

พีไอดีแบบแบงชวงยอย (System 

Identification for Rotary Assembly 

Using Hybrid Particle Swarm 

Optimization and Control by Small 

Zone PID) 

4.1-2-15 บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ปฏิภาคสวนผสมคอนกรีตสําหรับ

อุตสาหกรรมผลิตแผนพ้ืนคอนกรีตอัดแรง 

(Developing of Concrete Properties 

for Precast Slab Products Industry) 

4.1-2-16 บทความวิจัยเรื่อง การศึกษา

การใชกลองซีซีดีในการตรวจวัด

ปริมาณไลโคปนในมะเขือเทศดวยวิธี

เทียบกับคาสี ความบริสุทธ์ิของสีและ

ความสวางของสี 

4.1-2-17-บทความวิจัยเรื่อง การศึกษา

การไหลของของเหลวในระบบการปลูก

พืชแบบไมใชดิน (The Study of Fluid 

Flow in Hydroponics Systems) 

4.1-2-18 บทความวิจัยเรื่อง การกําจัดซี

โอดีจากนํ้าเสียของโรงงานผลิตขนมจีน

ดวยระบบอีจีเอสบี (COD Removal 

from Wastewater of Thai Rice 

NoodlesFactory Using EGSB 

System) 
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วิศวกรรมศาสตร เปนประธานในการ

ดําเนินงานดังกลาว (4.1-2-6) และคณะฯ 

ไดสงผลงานวิจัยเขารวมนําเสนอจํานวน

ท้ังส้ิน 12 ผลงาน ไดแก      

1) แนวทางการสรางหลักสูตรคายเยาวชน

ไอซีทีเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูและการ

คิด (The Establishment of ICT Youth 

Camps for Learning and Thinking 

Skills Development) โดยนายสุภาพ 

กัญญาคํา อาจารยประจําสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.1-2-7)  

2) การติดตามการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินใน

บริเวณพ้ืนท่ีนํ้าของพ้ืนท่ีชุมนํ้าหารดวย

การประยุกตใชขอมูลการรับรูจาก

ระยะไกลของดาวเทียม SMMS และ

ระบบภูมิสารสนเทศ (The Monitoring 

in LULC on Water Body in Han 

Wetland via SMMS Satellite 

Imagery and Geographical 

Information System) โดยนายบุรินทร 

ชางนอย อาจารยประจําสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.1-2-8)      

3) การศึกษาแนวทางการแปรรูปขยะ

พลาสติกเปนนํ้ามันโดยระบบไพโรไลซิส 

(Feasibility Study on Using 

Pyrolysis for Plastic Waste 

Management) โดยนางพรธิดา เสนไสย 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม (4.1-2-9) 

4) การพัฒนาเครื่องอัดกอนเชื้อเห็ด

ตนแบบอัตโนมัติ 3 IN 1 

(Development of Prototype-

Automatic Mushroom Grow Bag 

Compressing 3 in 1 Machine) โดย

นางสาวศิริลักษณ พานโคกสูง อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรม 

เครื่องกลและการผลิต(4.1-2-10) 

5) The Experimental Application 
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Using Exhausted Heat Recovery 

from Condensing Unit โดยนางอัญช

สา ประมวลเจริญกิจ อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

(4.1-2-11) 

6) The Investigations to Develop 

Lab-on-a-chips for Chicken and 

Sheep Blood โดยนางอัญชสา ประมวล

เจริญกิจ อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมเครือ่งกลและการผลิต (4.1-2-12) 

7) การศึกษาการนํากาซชีวภาพมาใชเปน

เชื้อเพลิงในการขับเคล่ือนเครื่องยนต

ขนาดเล็ก 1 ลูกสูบ  

(The Study of Biogas Utilization in 

a Small Internal Combustion 

Engine) โดยนายอมรินทร  ตองกระโทก 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม 

เครื่องกลและการผลิต (4.1-2-13)      

8) การระบุเอกลักษณชุดอุปกรณการวัด

เชิงมุมโดยวิธีการหาคาเหมาะท่ีสุดดวย

การเคล่ือนท่ีกลุมอนุภาคแบบผสมและ

ควบคุมโดยพีไอดีแบบแบงชวงยอย 

(System Identification for Rotary 

Assembly Using Hybrid Particle 

Swarm Optimization and Control 

by Small Zone PID) โดย 

นายรพีพงศ รัตนวรหิรัญกุล อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรม 

ไฟฟาและคอมพิวเตอร(4.1-2-14)  

9) การพัฒนาปฏิภาคสวนผสมคอนกรีต

สําหรับอุตสาหกรรมผลิตแผนพ้ืน

คอนกรีตอัดแรง (Developing of 

Concrete Properties for Precast 

Slab Products Industry) โดยนางสาว

อธิกา  วงคกวานกลม อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

(4.1-2-15) 

10) การศึกษาการใชกลองซีซีดีในการ

ตรวจวัดปริมาณไลโคปนในมะเขือเทศ
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ดวยวิธีเทียบกับคาสี ความบริสุทธ์ิของสี

และความสวางของสี โดยนายศราวุฒิ 

สุพรรณราช อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  

(4.1-2-16)  

11) การศึกษาการไหลของของเหลวใน

ระบบการปลูกพืชแบบไมใชดิน (The 

Study of Fluid Flow in Hydroponics 

Systems) โดยนางอัญชสา ประมวล

เจริญกิจ อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (4.1-2-17) 

12) การกําจัดซีโอดีจากนํ้าเสียของ

โรงงานผลิตขนมจีนดวยระบบอีจีเอสบี 

(COD Removal from Wastewater of 

Thai Rice Noodles Factory Using 

EGSB System) โดยนางนัทกาญจน 

ประเสริฐสังข อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม(4.1-2-18)    

  
2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรู

ท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปน

องคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดย

คณะฯ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ

หลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ 

ไดแก ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ใน

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร (4.2-1-2) ใหเปนผู

รวบรวม และติดตามผลงานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการของอาจารยเพ่ือนํา

เผยแพรและประชาสัมพันธผานเว็บไซต

ฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 

(4.2-2-1) และเว็บไซตของคณะฯ 

(4.2-2-2) และนอกจากน้ี คณะฯ ยังไดสง

ผลงานวิจัยเขารวมนําเสนอจํานวนท้ังส้ิน 

12 ผลงานในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ โดยมหาวิทยาลัย 

4.2-2-1 การประชาสัมพันธผานเว็บไซต

ฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  

4.2-2-2 การประชาสัมพันธผานเว็บไซต

ของคณะฯ 

4.2-2-3 หนังสือและ CD โครงการ

ประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร ภายใตชื่อ 

“ภูมิปญญาแหงอีสาน” ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
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เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ไดจัดโครงการประชุม

วิชาการงานเกษตรแฟร ภายใตชื่อ “ภูมิ

ปญญาแหงอีสาน” ขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ี 

28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในงาน

เกษตรแฟรนนทรอีีสาน ครั้งท่ี 8 

ประจําป 2556 (วันพฤหัสบดีท่ี 28 

พฤศจิกายน ถึงวันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 

พ.ศ.2556) และไดรวบรวมผลงานท้ังส้ิน

เผยแพรทางหนังสือและ CD เพ่ือการ

ประชาสัมพันธสูสาธารณชนตอไป 

(4.2-2-3)  

  
3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค

ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีได

จากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การประชาสัมพันธและเผยแพรองค

ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

โดยคณะฯ มีการนําองคความรูท่ีไดจาก

ขอ 2 มาเผยแพรสูสาธารณชนผานส่ือ

ตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก ไดแก 

การเผยแพรและประชาสัมพันธผาน

เว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของ

คณะฯ (4.2-2-1) และเว็บไซตของคณะฯ 

(4.2-2-2) และนอกจากน้ี คณะฯ ยังไดสง

ผลงานวิจัยเขารวมนําเสนอจํานวนท้ังส้ิน 

12 ผลงานในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ โดยมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ไดจัดโครงการประชุม

วิชาการงานเกษตรแฟร ภายใตชื่อ “ภูมิ

ปญญาแหงอีสาน” ขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ี 

28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในงาน

เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 

ประจําป 2556 (วันพฤหัสบดีท่ี 28 

พฤศจิกายน ถึงวันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 

พ.ศ.2556) และไดรวบรวมผลท้ังส้ิน

4.2-3-1-การประชาสัมพันธผานทาง

เว็บไซตศิษยเกาของคณะฯ 

4.2-3-2-การประชาสัมพันธผานทาง 

facebookของคณะฯ 
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เผยแพรทางหนังสือและ CD เพ่ือการ

ประชาสัมพันธสูสาธารณชนตอไป (4.2-2-3) 

รวมถึงการสรางเครือขายเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย

เชื่อมโยงกับศิษยเกา ผานทางเว็บไซต

ศิษยเกาของคณะฯ (4.2-3-1) และผาน

ทาง facebook ของคณะฯ (4.2-3-2)    

  
4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการ

ใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก

หรือชุมชน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป

ใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการ

ใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก

หรือชุมชน โดยคณะฯ มีการสนับสนุน

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน รวม

ท้ังส้ินจํานวน 5 ผลงาน ดังน้ี  

1) การใชประโยชนเชิงสาธารณะและการ

ใชประโยชนทางออม โดยผูใหญบาน

หนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร (4.2.4-1) จาก

โครงการวิจัยการจัดการขยะอินทรียดวย

ไสเดือนดิน Pheretima peguana 

(Organic Waste Management with 

Earthworm Pheretima peguana) 

โดยนายสันติ โถหินัง อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร (4.2-4-2)  

2) การใชประโยชนเชิงสาธารณะและการ

ใชประโยชนทางออม โดยสํานักงาน

เทศบาลตําบลเชียงเครือ ตําบลเชียงเครือ 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (4.2.4-3) 

จากโครงการวิจัยการจัดการขยะอินทรีย

ดวยไสเดือนดิน Pheretima peguana 

(Organic Waste Management with 

Earthworm Pheretima peguana) 

โดยนายสันติ โถหินัง อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร (4.2-4-2)  

3)  การใชประโยชนเชิงสาธารณะและ

การใชประโยชนทางออม โดยผูใหญบาน

หนองสนม ตําบลหนองสนม อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร (4.2.4-4) จาก

โครงการวิจัยการจัดการขยะอินทรียดวย

4.2.4-1 การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

และการใชประโยชนทางออม โดย

ผูใหญบานหนองหอย ตําบลเชียงเครือ 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

4.2-4-2 โครงการวิจัยการจัดการขยะ

อินทรียดวยไสเดือนดิน Pheretima 

peguana (Organic Waste 

Management with Earthworm 

Pheretima peguana) 

4.2.4-3 การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

และการใชประโยชนทางออม โดย

สํานักงานเทศบาลตําบลเชียงเครือ ตําบล

เชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

4.2.4-4 การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

และการใชประโยชนทางออม โดย

ผูใหญบานหนองสนม ตําบลหนองสนม 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

4.2-4-5 การใชประโยชนในเชิงพาณิชย

และการใชประโยชนทางออม โดยวิศวกร 

ฝายขายและเทคนิค บริษัท เทนคาตา จี

โอซินเทติคส (ประเทศไทย) จํากัด 

4.2-4-6 ผลของการใชถุงอัดกรองตะกอน

ของนํ้าประปามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร โครงการวิจัยพัฒนาตนแบบดัก

ไขมันท่ีเหมาะสมและถายทอดองคความรู

สูทองถิ่น 

4.2-4-7 การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ 

โดยวัดพระธาตุภูเพ็ก อําเภอพรรณนา

นิคม จังหวัดสกลนคร 

4.2-4-8 การผลิตพลังงานไฟฟารวม

ระหวางพลังงานลมกับพลังงาน
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ไสเดือนดิน Pheretima peguana 

(Organic Waste Management with 

Earthworm Pheretima peguana) 

โดยนายสันติ โถหินัง อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร (4.2-4-2) 

4) การใชประโยชนในเชิงพาณิชยและ

การใชประโยชนทางออม โดยวิศวกร 

ฝายขายและเทคนิค บริษัทเทนคาตา จี

โอซินเทติคส(ประเทศไทย)จํากัด (4.2-4-5) 

จากผลของการใชถุงอัดกรองตะกอนของ

นํ้าประปามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร โครงการวิจัยพัฒนาตนแบบดัก

ไขมันท่ีเหมาะสมและถายทอดองคความรู

สูทองถิ่น โดยผูชวยศาสตราจารยนิธิรัชต 

สงวนเดือน อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม (4.2-4-6)  

5) การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ โดย

วัดพระธาตุภูเพ็ก อําเภอพรรณนานิคม 

จังหวัดสกลนคร (4.2-4-7) จากการผลิต

พลังงานไฟฟารวมระหวางพลังงานลมกับ

พลังงานแสงอาทิตยบนยอดเขาภูเพ็ก 

โดยนายกิติโชค พรหมณีวัฒน อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร(4.2-4-8)  

แสงอาทิตยบนยอดเขาภูเพ็ก  

  
5 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครอง

สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชน และดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครอง

สิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชนและดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด โดยคณะฯ มีการวาง

แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ 

ตลอดจนกําหนดใหฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ เปนผูรับผิดชอบในการสนับสนุน

ดานระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

แกอาจารยภายในคณะฯ รวมท้ังยัง

สงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

และการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 

ไดแก การเผยแพรขอมูลและรายละเอียด

ตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาผาน

4.2-5-1-การเผยแพรขอมูลและ

รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทาง

ปญญาผานเว็บไซตฝายวิจัยและบริการ

วิชาการของคณะฯ  
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เว็บไซตฝายวิจัยและบริการวิชาการของ

คณะฯ (4.2-5-1) โดยมีอาจารย

ประภากรณ แสงวิจิตร เปนท่ีปรึกษาหรือ

อาจารยพ่ีเล้ียงเกี่ยวกับการดําเนินการขอ

จดสิทธิบัตร และแนะนําวิธีการ/ขั้นตอน

ตางๆ ในการดําเนินการดังกลาว  

  
6 มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

ระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตร 

และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

โดยคณะฯ มีการวางแนวทางและขั้นตอน

ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ

สนับสนุนความรูและอํานวยความสะดวก

ในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก

อาจารย และนักวิจัยในการใหความรูและ

คําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ไดแก 

การเผยแพรขอมูลและรายละเอียดตางๆ 

เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาผานเว็บไซต

ฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 

(4.2-5-1) โดยมีอาจารยประภากรณ แสง

วิจิตร เปนท่ีปรึกษาหรืออาจารยพ่ีเล้ียง

เกี่ยวกับการดําเนินการขอจดสิทธิบัตร 

และแนะนําวิธีการ/ขั้นตอนตางๆ ในการ

ดําเนินการดังกลาว และมีสวนรวมในการ

รางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุ

สิทธิบัตรตอ กรมทรัพยสินทางปญญา 

โดยผานทางงานทรัพยสินทางปญญา 

สํานักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก การยื่น

ขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ใน

ผลงาน เครื่องทําลายปลายเข็มฉีดยา โดย

นายกิติโชค พรหมณีวัฒน อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร (4.2-6-1)  

4.2-6-1-การยื่นขอรับการจดสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร ในผลงาน เครื่องทําลาย

ปลายเข็มฉีดยา  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- 5 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน - 

หมายเหตุ 

1.   จํานวนอาจารยและนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวม

ผูลาศึกษาตอ 

2.   ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณน้ันๆ ไมใชจํานวน

เงินท่ีเบิกจายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการ

ตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงิน

ตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

4.   การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุนโดย

อาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปน

ผูดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  1,232,905 1,232,905 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,232,905 1,232,905 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  2,000,000 2,000,000 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2,000,000 2,000,000 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  67 67 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 67 67 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  -  
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  19 19 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 19 19 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  - - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน = 3,232,905.00/

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=67.00)=48,252.31 บาทเม่ือเทียบคาคะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 

1.340) 

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน 1,232,905 บาท (หน่ึงลานสอง

แสนสามหม่ืนสองพันเการอยหาบาทถวน) จากภายนอก 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) รวมเงินทุนวิจัยท้ังหมด 3,232,905 บาท 

(สามลานสองแสนสามหม่ืนสองพันเการอยหาบาทถวน) ดังเอกสารสรุปจํานวนโครงการวิจัยบุคลากรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ.2556(4.3-1) โดยมีจํานวนอาจารยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ) จํานวนท้ังส้ิน 86 คน จํานวนอาจารยประจําลาศึกษาตอ 

19 คน มีจํานวนอาจารยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) จํานวนท้ังส้ิน 67 คน (4.3-2) 

            จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 

                          =         จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

                               จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

                           =        48,252.31   บาท/คน 

            คะแนนท่ีได            =        1.34 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

4.3-1-สรุปจํานวนโครงการวิจัยบุคลากรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

4.3-2-สรุปจํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รอบปการศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

180,000 บาท 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

สรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบัน = 9,418,420.00/จํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา=70.50)=133,594.61 บาทเม่ือ

เทียบคาคะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 

บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 3.711) 

3.71 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

180,000 บาท/คน 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

สรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบัน = 3,232,905.00/จํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=

67.00)=48,252.31 บาทเม่ือเทียบคา

คะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท 

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 1.340) 

1.34 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

180,000 บาท/คน 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

สรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบัน = 3,232,905.00/จํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=

67.00)=48,252.31 บาทเม่ือเทียบคา

คะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท 

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 1.340) 

1.34 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอนัดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 

4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอนัดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจัดอยูใน ควอไทลที่ 1 หรือ 

2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
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0.50 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

  *องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย  

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 

มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัด

แสดงโขนระหวาง ไทย - ลาว เปนตน 

การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ) 

การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ท่ีไมไดอยูใน

กลุมอาเซียน) 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ  20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของ

สถาบัน 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  67 67 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 67 67 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  -  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  19 19 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 19 19 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  -  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของ

สถาบัน 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับ

ในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ)  

26 26 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 26 26 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ)  

2 2 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 2 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนัก

อื่นๆ)  

-  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 

(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ)  

7 7 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 7 7 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)  

- - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา)  

- - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (ผลงาน

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํ)  

- - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของ

สถาบัน 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา)  

- - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา)  

- - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - - 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ14.500/จํานวน

อาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ86.000) = รอยละ16.860 เม่ือเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 4.215 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

5-1-สรุปผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ป พ.ศ.2556 

5-2-สรุปจํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รอบปการศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 3 

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

เทากับ10.500/จํานวนอาจารยและ

นักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ92.500) 

= รอยละ11.351 เม่ือเทียบคารอยละ 

20 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนน

เทากับ 2.838 

2.84 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 3 

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

เทากับ14.500/จํานวนอาจารยและ

นักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ86.000) 

= รอยละ16.860 เม่ือเทียบคารอยละ 

20 เทากับ 5 คะแนน  ดังน้ันคะแนน

เทากับ 4.215 

4.22 บรรลุเปาหมาย 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร                                                         

149 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 3 

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

เทากับ14.500/จํานวนอาจารยและ

นักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ86.000) 

= รอยละ16.860 เม่ือเทียบคารอยละ 

20 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนน

เทากับ 4.215 

4.22 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๖ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  67 67 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  -  

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  19 19 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  -  

จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน  5 5 

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน    

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=5.000/จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร =86.000)= รอยละ 5.814 เม่ือเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคา

เทากับ 1.454 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

6-1-สรุปผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ป พ.ศ.2556 

6-2-สรุปจํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รอบปการศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 2.5 

(ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=2.000/

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา คณะวิทยาศาสตรและ

0.54 บรรลุเปาหมาย 
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เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

วิศวกรรมศาสตร =92.500)= รอยละ 

2.162 เม่ือเทียบคารอยละ 20 เทากับ 

5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 0.541 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 2.5 

(ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=5.000/

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร =86.000)= รอยละ 

5.814 เม่ือเทียบคารอยละ 20 เทากับ 

5 คะแนน  จึงมีคาเทากับ 1.454 

1.45 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 2.5 

(ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=5.000/

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร =86.000)= รอยละ 

5.814 เม่ือเทียบคารอยละ 20 เทากับ 

5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 1.454 

1.45 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๗ (สกอ.) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดวย ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  

0.50 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  

0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ  

1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม

เกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ  
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของ

สถาบัน 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  67 67 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  -  

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  19 19 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  - - 

บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ    

บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ    

ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

(ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของช้ินงาน)  

  

ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม

เกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน)  

2 2 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ = 2.000/จํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจําท้ังหมด = 86.000)= รอยละ 2.326 เม่ือเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 1.163 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

7-1-สรุปผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ป พ.ศ.2556 

7-2-สรุปจํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รอบปการศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 1.0 

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ

ท่ีไดรับรองคุณภาพ = 1.500/จํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด = 92.500)= รอยละ 1.622 

เม่ือเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 

คะแนน จึงมีคาเทากับ 0.811 

0.81 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 1 

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ

ท่ีไดรับรองคุณภาพ = 2.000/จํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด = 86.000)= รอยละ 2.326  

เม่ือเทียบคารอยละ 10 เทากับ  5 

คะแนน จึงมีคาเทากับ 1.163 

1.16 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 1 

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ

ท่ีไดรับรองคุณภาพ = 2.000/จํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด = 86.000)= รอยละ 2.326 

เม่ือเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 

คะแนน จึงมีคาเทากับ 1.163 

1.16 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ

แกสังคม โดยคณะฯ มีการใหบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งถือเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของคณะฯ และไดกําหนดหลักเกณฑ

และแนวทางการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางเปนระบบ โดยยึดถือหลักการและข้ันตอนการดําเนินงาน

ตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดโครงสรางหนวยงานเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน โดยคณะฯ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณในวิชาชีพ และไดรับการยอมรับจากทั้งภายใน

และภายนอกวิทยาเขตฯ ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคมชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งสามารถนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียน

การสอน รวมทั้งการดําเนินงานวิจัยไดเปนอยางดี รวมทั้งความพรอมในการใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางความ

รวมมืออันดีกับหนวยงานภายนอก และบุคลากรภายในคณะฯ เองก็มีความพรอมในการติดตอประสานงานและสรางความ

รวมมืออันดีในการใหบริการวิชาการ โดยมีเครือขายและความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภายนอกทั้งในทองถ่ิน ในระดับชาติ 

และในระดับนานาชาต ิ

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ตามตัวบงชี้ สกอ. 2 ตัวบงชี้ 

และตัวบงชี้ สมศ. 4 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบวา มีผลการประเมิน

ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.73

ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ด ีรายละเอียดดงัตอไปนี้ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 

ขอ 

มีการดําเนินการ 2 

ขอ 

มีการดําเนินการ 3 

ขอ 

มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด โดยคณะฯ มีการวางแนวทาง 

ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหการ

บริการวิชาการดานตางๆ ท่ีสัมพันธกับ

พันธกิจของคณะฯ มีนโยบายสงเสริม 

สนับสนุนและจูงใจใหอาจารยรวมท้ัง

บุคลากรทุกระดับมีความพรอมท้ังในดาน

ความรู ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแหง

การบริการ (service mind) ในการ

ใหบริการวิชาการแกหนวยงานท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหา

งบประมาณสนับสนุนและสนับสนุน

อาจารยดําเนินงานใหถูกตองตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย  

(5.1-1-1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจ

การใหบริการแกชุมชนและสังคมตาม

ความรูความสามารถ ความถนัดและ

ความเชี่ยวชาญของแตละบุคคล ไดแก 

คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ มีรองคณบดีฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ เปนประธานคณะกรรมการฯ มี

ตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายใน

คณะฯ เปนกรรมการ และมีผูชวยคณบดี

ฝายวิจัย เปนเลขานุการ ซ่ึง

คณะกรรมการฯ มีหนาท่ีวางนโยบาย

งานวิจัยและบริการวิชาการตามแผนงาน

และแผนของคณะฯ สงเสริมและพัฒนา

งานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ดานการวิจัยและบริการวิชาการ(5.1-1-2)   

5.1-1-1 ระเบียบการใหบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

5.1-1-2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการวิชาการ คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

  
2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แกสังคมกับการเรียนการสอน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอน โดยคณะฯ มี

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

5.1-2-1 โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 

5.1-2-2 โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของ

อาจารยและบุคลากร ไดแก การนํา

ความรู ทักษะตางๆ ตลอดจนผลจากการ

ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมจาก

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

ชุมชนไปเปนสวนหน่ึงในการเรียนการ

สอน ในโครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 โดยผูชวยศาสตราจารยนิธิรัชต 

สงวนเดือน อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม (5.1-2-1) 

และ โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2557 โดยผูชวยศาสตราจารยนิธิรัชต 

สงวนเดือน อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม (5.1-2-2) 

ซ่ึงมีการบูรณาการเขากับการเรียนการ

สอนทางดานการวิเคราะหคุณภาพนํ้า

และนํ้าเสีย ในรายวิชา 04210211 เคมี

ของนํ้าและนํ้าเสีย (5.1-2-3)   

2557 

5.1-2-3 รายวิชา 04210211 เคมีของนํ้า

และนํ้าเสีย 

  
3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แกสังคมกับการวิจัย  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการวิจัย โดยคณะฯ มีการบูรณา

การงานบริการทางวิชาการกับการวิจัย

อยางเปนระบบ ไดแก การนําผลการวิจัย

ไปสูการใชประโยชนจริงท่ีตอบสนอง

ความตองการของทุกภาคสวนในทุก

ระดับ ท้ังยังนําความรู ประสบการณ 

จากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอด

ไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผาน

กระบวนการวิจัย ในโครงการพัฒนา

วิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดยผูชวย

ศาสตราจารยนิธิรัชต สงวนเดือน 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม (5.1-2-1) และ โครงการ

พัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2557 โดยผูชวย

ศาสตราจารยนิธิรัชต สงวนเดือน 

5.1-2-1 โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 

5.1-2-2 โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2557 

5.1-3-1 โครงการศึกษารูปแบบท่ี

เหมาะสมเสนทางเลียบหนองหาร ระยะท่ี 

1 อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม (5.1-2-2) ซ่ึงมีการบูร

ณาการเขากับการวิจัยในลักษณะการ

ออกแบบ การสํารวจ การวิเคราะห

คุณภาพนํ้า ในโครงการศึกษารูปแบบท่ี

เหมาะสมเสนทางเลียบหนองหาร ระยะท่ี 

1 อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

โดยผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรพีละ 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม (5.1-3-1)  

  
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร

ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การประเมินผลความสําเร็จของการบูร

ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดย

คณะฯ มีการจัดใหมีระบบติดตาม

ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา

การงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอน และการวิจัย โดยใหมีสวน

รวมของผูใหบริการผูรับบริการและนิสิต 

ซ่ึงเปนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ัง

ในระดับแผนการดําเนินงานเปาหมาย

ของคณะฯ ความรวมมือรวมใจของ

บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพ

ของการใหบริการ ท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชนไดจริง และเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีคณะฯ กําหนดไว รวมท้ัง

เปนไปตามระเบียบการใหบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดแก 

โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 

โดยผูชวยศาสตราจารยนิธิรัชต สงวน

เดือน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม (5.1-2-1) และ 

โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 2557 

โดยผูชวยศาสตราจารยนิธิรัชต สงวน

เดือน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม (5.1-2-2) ซ่ึงเปน

5.1-2-1โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 

5.1-2-2 โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2557 

5.1-3-1 โครงการศึกษารูปแบบท่ี

เหมาะสมเสนทางเลียบหนองหาร ระยะท่ี 

1 อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

5.1-4-1 การประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการวิจัย 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การประเมินผลความสําเร็จของการบูร

ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนในในรายวิชา 

04210211 เคมีของนํ้าและนํ้าเสีย ของ

ผูชวยศาสตราจารยนิธิรัชต สงวนเดือน 

และบูรณาการเขากับการวิจัยในลักษณะ

การออกแบบ การสํารวจ การวิเคราะห

คุณภาพนํ้า ในโครงการศึกษารูปแบบท่ี

เหมาะสมเสนทางเลียบหนองหาร ระยะท่ี 

1 อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

โดยผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรพีละ 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม (5.1-3-1) ดังเอกสาร

การประเมินผลความสําเร็จของการบูร

ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการวิจัย 

(5.1-4-1)  

  
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร

ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดย

คณะฯ มีการนําผลการประเมินการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมไปพัฒนาแผน 

พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิท่ีได

อยางสมํ่าเสมอและเปนรูปธรรม ไดแก 

การวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือการ

นําไปประเมินการใหบริการวิชาการแก

สังคม จากแบบสอบถามโครงการ การ

ประเมินโครงการ และสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 (ฉบับปรับปรุง) โดยผูชวย

ศาสตราจารยนิธิรัชต สงวนเดือน 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม (5.1-5-1)  

5.1-5-1 โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 (ฉบับปรับปรุง) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 4.00 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชีท่ี้ 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน  ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน

วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและ

การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม

จุดเนนของสถาบัน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีการสํารวจความตองการของชุมชน 

หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการ

กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ

บริการทางวิชาการตามจุดเนนของ

คณะฯ โดยคณะฯ มีการสํารวจความ

ตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทํา

แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน

และความเชี่ยวชาญของคณะฯ ไดแก 

การประชุมหารือรวมกับสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 (5.2-1-

1) และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 (จังหวัดสกลนคร) 

(5.2-1-2) เพ่ือดําเนินงานโครงการ

พัฒนาวิชาการของสาขาวิชา

5.2-1-1 การประชุมหารือรวมกับ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร 

เขต 1  

5.2-1-2 การประชุมหารือรวมกับ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 (จังหวัดสกลนคร) 

5.2-1-3 โครงการพัฒนาวิชาการของ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ประจําป 2556 

5.2-1-4 โครงการสรางชุดทดลอง

สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5.2-1-5 โครงการหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนโรงเรียนนา

แกสามัคคีวิทยา  

5.2-1-6 โครงการคายวิทยาศาสตร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา  

https://www.google.co.th/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;sqi=2&amp;ved=0CBsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sesarea23.go.th%2F&amp;ei=wgCYU72fM8Td8AW0wIHYCQ&amp;usg=AFQjCNFXIZ8Ma4d99JH3olenS-4vSfw7TQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;sqi=2&amp;ved=0CBsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sesarea23.go.th%2F&amp;ei=wgCYU72fM8Td8AW0wIHYCQ&amp;usg=AFQjCNFXIZ8Ma4d99JH3olenS-4vSfw7TQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;sqi=2&amp;ved=0CBsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sesarea23.go.th%2F&amp;ei=wgCYU72fM8Td8AW0wIHYCQ&amp;usg=AFQjCNFXIZ8Ma4d99JH3olenS-4vSfw7TQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;sqi=2&amp;ved=0CBsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sesarea23.go.th%2F&amp;ei=wgCYU72fM8Td8AW0wIHYCQ&amp;usg=AFQjCNFXIZ8Ma4d99JH3olenS-4vSfw7TQ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วิทยาศาสตร ประจําป 2556 โดย

นางสาวนารีรัตน กิติศรีปญญา อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร (5.2-1-3) 

โครงการสรางชุดทดลองสําหรับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนาย

ชิวาลรัตน มาสิงบุญ อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร (5.2-1-4) 

โครงการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

สําหรับนักเรียนโรงเรียนนาแกสามัคคี

วิทยา โดยนายชิวาลรัตน มาสิงบุญ 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

(5.2-1-5)  และ โครงการคาย

วิทยาศาสตรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ

พิทยา โดยนายชิวาลรัตน มาสิงบุญ 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

(5.2-1-6)  

  
2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือ

การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ

หนวยงานวิชาชีพ  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ

เพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือ

ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ โดย

คณะฯ มีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมี

สวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพท่ี

จะใหบริการมารวมมือรวมพลัง 

(Collaboration) ในลักษณะของการ

สรางเครือขาย (Networking) ระหวาง

บุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ 

ไดแก ความรวมมือกับสถาน

ประกอบการในการนําผลการวิจัยไป

เปนสวนหน่ึงของการปรับปรุงปญหาท่ี

เกิดขึ้นหรือไปใชพัฒนาบุคลากรของ

สถานประกอบการหรือสวนการผลิต มี

การแลกเปล่ียนเรียนรู ใหคําปรึกษา

แนะนําและจัดใหมีชองทางในการ

ส่ือสาร ทําความเขาใจรวมกันของ

ภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการ

หรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน จํานวน 5 

หนวยงาน ดังน้ี  

5.2-2-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสกลนคร เขต 1  

5.2-2-2 บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) กับโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

5.2-2-3 ความรวมมือกับชุมชนทองถิ่น

ในจังหวัดสกลนคร 

5.2-2-4 โครงการพัฒนาโครงสรางถัง

เก็บนํ้าเฟอรโรซีเมนตเพ่ือการเกษตร 

และถายทอดองคความรูสูทองถิ่น 

5.2-2-5 บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) กับกรมทางหลวง โดย สํานัก

ทางหลวงท่ี 3 (สกลนคร) 

5.2-2-6 โครงการพัฒนาวิชาการ 

"ศึกษาความเหมาะสมในการใชงานผิว

ทางแบบ Ultra Thin Friction Course 

ในประเทศไทย" 

5.2-2-7 บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) กับสถาบันพัฒนาและฝกอบรม

โรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 

5.2-2-8 การเขารวมการฝกอบรม 

ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานชนิด
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1)   ความรวมมือกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยการ

จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) ต้ังแตป พ.ศ.2554 (5.2-2-1) 

เปนตนมา และในปจจุบันคณะฯ ได

ดําเนินงานบริการวิชาการอยางตอเน่ือง

กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

และเขต 23 (จังหวัดสกลนคร) โดยรอบ

ปการศึกษา 2556 ไดดําเนินงาน

โครงการพัฒนาวิชาการของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร ประจําป 2556 โดย

นางสาวนารีรัตน กิติศรีปญญา อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร (5.2-1-3) 

โครงการสรางชุดทดลองสําหรับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนาย

ชิวาลรัตน มาสิงบุญ อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร (5.2-1-4) 

โครงการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

สําหรับนักเรียนโรงเรียนนาแกสามัคคี

วิทยา โดยนายชิวาลรัตน มาสิงบุญ 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

(เอกสาร 5.2-1-5) และ โครงการคาย

วิทยาศาสตรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ

พิทยา โดยนายชิวาลรัตน มาสิงบุญ 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

(5.2-1-6)  

2) ความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมวานร

นิวาส โดยการจัดทําบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ (MOU) เม่ือวันท่ี 15 

มกราคม พ.ศ.2556  

(5.2-2-2) และในปจจุบันคณะฯ ได

ดําเนินงานบริการวิชาการอยางตอเน่ือง 

โดยรอบปการศึกษา 2556 ได

ดําเนินงานโครงการสรางชุดทดลอง

สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยนายชิวาลรัตน มาสิงบุญ อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร (5.2-1-4)  

3) ความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นใน

เคล่ือนยายได 

https://www.google.co.th/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;sqi=2&amp;ved=0CBsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sesarea23.go.th%2F&amp;ei=wgCYU72fM8Td8AW0wIHYCQ&amp;usg=AFQjCNFXIZ8Ma4d99JH3olenS-4vSfw7TQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;sqi=2&amp;ved=0CBsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sesarea23.go.th%2F&amp;ei=wgCYU72fM8Td8AW0wIHYCQ&amp;usg=AFQjCNFXIZ8Ma4d99JH3olenS-4vSfw7TQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;sqi=2&amp;ved=0CBsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sesarea23.go.th%2F&amp;ei=wgCYU72fM8Td8AW0wIHYCQ&amp;usg=AFQjCNFXIZ8Ma4d99JH3olenS-4vSfw7TQ
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จังหวัดสกลนคร (5.2-2-3) เพ่ือ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาโครงสรางถัง

เก็บนํ้าเฟอรโรซีเมนตเพ่ือการเกษตร 

และถายทอดองคความรูสูทองถิ่น ของ

ผูชวยศาสตราจารยวัจนวงค กรีพละ 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม(5.2-2-4)  

4) ความรวมมือกับกรมทางหลวง โดย 

สํานักทางหลวงท่ี 3 (สกลนคร) โดยการ

จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2552 

(5.2-2-5) และในปจจุบันคณะฯ ได

ดําเนินงานบริการวิชาการอยางตอเน่ือง 

โดยรอบปการศึกษา 2556 ไดดําเนินงาน

โครงการพัฒนาวิชาการ "ศึกษาความ

เหมาะสมในการใชงานผิวทางแบบ Ultra 

Thin Friction Course ในประเทศไทย" 

โดยนายตอศักด์ิ ประเสริฐสังข อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม (5.2-2-6)  

5) ความรวมมือกับสถาบันพัฒนาและ

ฝกอบรมโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยการ

จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2555 (5.2-2-7) และในปจจุบัน

คณะฯ ไดมีความรวมมืออยางตอเน่ือง 

โดยรอบปการศึกษา 2556 นางสาวศุภ

ลักษณ สถิรชีวิน อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร ไดเขารวมการฝกอบรม 

ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานชนิด

เคล่ือนยายได ซ่ึงจัดโดยสถาบันพัฒนา

และฝกอบรมโรงงานตนแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี เม่ือวันท่ี 29-31 มกราคม 

พ.ศ.2557 (5.2-2-8)  

  
3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ

การใหบริการทางวิชาการตอสังคม  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ

5.2-3-1-แบบประเมินโครงการคาย

วิทยาศาสตรโรงเรียนอดุรพิชัยรักษ
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ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

โดยคณะฯ มีการประเมินประโยชนหรือ

ผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการตอสังคมวาสอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการท้ังทางตรงและ

ทางออม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนิสิต 

อาจารยและบุคลากรผูใหบริการ ท้ังใน

ดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใช

ประโยชน การส่ือสาร การชี้แจงแนะนํา

ใหผูรับบริการและประชาชน ไดแก 

แบบประเมิน โครงการคายวิทยาศาสตร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา โดยนายชิ

วาลรัตน มาสิงบุญ อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร (5.2-3-1)   

พิทยา  

  
4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา

ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ

ทางวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป

พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม

การใหบริการทางวิชาการ โดยคณะฯ มี

การนําผลการประเมินการใหบรกิารทาง

วิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ

การใหบริการ ระบบและกลไกการ

ใหบริการ ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบการ

ใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ 

คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ 

สัญญาการบริการ ซ่ึงรวมท้ังการควบคุม

และการกํากับคุณภาพของการ

ใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการให

ขอมูลท่ีชัดเจน มีความเปนธรรม 

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ไดแก 

การดําเนินการปรับเปล่ียนกิจกรรมการ

ใหบริการวิชาการ เพ่ือใหทันกับ

เหตุการณในยุคปจจุบัน โดยการ

ดําเนินการปรับอัตราคาบริการทาง

วิชาการ คาใชจายตางๆ และขอบเขต

การใหบริการทางวิชาการ เพ่ือให

โครงการสามารถดําเนินตอไปไดใน

อนาคต ไดแก รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการคายวิทยาศาสตร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา                  

5.2-4-1-รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการคายวิทยาศาสตรโรงเรียนอดุร

พิชัยรักษพิทยา  
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โดยนายชิวาลรัตน มาสิงบุญ อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร (5.2-4-1)   

  
5 มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทาง

วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการ

ใหบริการทางวิชาการและถายทอด

ความรูสูบุคลากรภายในและเผยแพรสู

สาธารณชน โดยคณะฯ มีการพัฒนา

ความรูท่ีไดจากการใหบริการทาง

วิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการใน

การถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

คณะฯ ซ่ึงรวมท้ังผูเรียนดวย จัดใหมีการ

แลกเปล่ียนความคิดและเผยแพร

ประสบการณในการใหบริการผานทาง

ส่ือการเรียนรูตางๆ รวมท้ังเผยแพรสู

สาธารณะ ดังน้ี  

1)   การเผยแพรภาพกิจกรรมการ

ดําเนินงานโครงการคายวิทยาศาสตร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา โดยนายชิ

วาลรัตน มาสิงบุญ อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ผานทางเว็บไซต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร (5.2-5-1) และ

ผานทางเว็บไซตคณะฯ (5.2-5-2)  

2)   การเผยแพรภาพกิจกรรมการ

ดําเนินงานโครงการคายวิทยาศาสตร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา โดยนายชิ

วาลรัตน มาสิงบุญ อาจารยประจํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ผานทาง 

Facebook คณะฯ (5.2-5-3)  

3)  สรุปผลการดําเนินงานโครงการคาย

วิทยาศาสตรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ

พิทยา โดยนายชิวาลรัตน มาสิงบุญ 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

ไดนําเขาเปนวาระเพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดและเผยแพรประสบการณใน

การบริการทางวิชาการในการประชุม

สรุปผลการดําเนินงานโครงการเม่ือวัน

อังคารท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2557 (5.2-5-4)  

5.2-5-1-การเผยแพรภาพกิจกรรมการ

ดําเนินงานโครงการคายวิทยาศาสตร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา ผานทาง

เว็บไซตสาขาวิชาวิทยาศาสตร  

5.2-5-2-การเผยแพรภาพกิจกรรมการ

ดําเนินงานโครงการคายวิทยาศาสตร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา ผานทาง

เว็บไซตคณะฯ 

5.2-5-3-การเผยแพรภาพกิจกรรมการ

ดําเนินงานโครงการคายวิทยาศาสตร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา ผานทาง 

Facebookคณะฯ  

5.2-5-4-การประชุมสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการเม่ือวันอังคารท่ี 1 

เมษายน พ.ศ.2557 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร                                                         

163 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๘ (สมศ.) ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรยีนการสอน   2 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย   2 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอน

และการวิจัย  

 4 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ  26 26 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย=4.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด =26.000)=มีคาเทากับ รอยละ 15.385 เม่ือเทียบคารอยละ 

30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 2.564 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

- 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60 

(ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการ

0.78 ไมบรรลุเปาหมาย 
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เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

วิจัย=2.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการท้ังหมด =43.000)=

มีคาเทากับ รอยละ 4.651 เม่ือเทียบคา

รอยละ 30 เทากบั 5 คะแนน จึงมีคา

เทากับ 0.775 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 

(ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=

4.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการท้ังหมด =26.000)=

มีคาเทากับ รอยละ 15.385 เม่ือเทียบ

คารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  จึงมี

คาเทากับ 2.564 

2.56 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 

(ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=

3.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการท้ังหมด =26.000)=

มีคาเทากับ รอยละ 11.538 เม่ือเทียบ

คารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมี

คาเทากับ 1.923 

1.92 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๙ (สกอ.) การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

1 2  3  4  5  

     ปฏิบัติได 1 ขอ      ปฏิบัติได 2 ขอ       ปฏิบัติได 3 ขอ        ปฏิบัติได 4 ขอ   ปฏิบัติได 5 ขอ 

 

หมายเหตุ 
สําหรับสถาบันท่ีไดรับการประเมินป 2554 กรณีเปนกิจกรรมใหม  สําหรับเกณฑตอเน่ือง ยั่งยืน และเขมแข็ง ใหใช 

1 ปไดโดยอนุโลม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน

หรือองคกร  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชน 

โดยมีการดําเนินงานท้ังในระดับ

สาขาวิชา สวนงานตางๆ และระดับคณะ 

โดยไดมอบหมายใหงานวิจัยและบริการ

วิชาการเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

ดําเนินงาน ซ่ึงในรอบปท่ีผานมาไดมีการ

วางแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งตอชุมชน หนวยงานตางๆ ท้ัง

สวนราชการ องคกร รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในหลายประเด็นท่ีสอดคลอง

กับยุทธศาสตรของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยฯ ไดแก โครงการพัฒนา

วิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดยผูชวย

ศาสตราจารยนิธิรัชต สงวนเดือน 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม (9-1) ดังน้ี  

1) Plan : คณะฯ มีการวางแผนการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 โดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนการบูรณาการเขากับ

การเรียนการสอนทางดานการวิเคราะห

คุณภาพนํ้าและนํ้าเสีย ในรายวิชา เคมี

ของนํ้าและนํ้าเสีย และใหนิสิตมีสวนรวม

ในการดําเนินงานบริการวิชาการ 

สงเสริมการติดตอประสานงานระหวาง

สาขาวิชาและหนวยงานภายนอก ท้ังยัง

เปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะและ

ประสบการณของอาจารย บุคลากร และ

นิสิตของสาขาวิชาฯ โดยการพบปะ 

พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณใน

กิจกรรม Home Room ของสาขาวิชาฯ 

(9-2)     

2)   Do : คณะฯ ดําเนินงานโครงการ

9-1 โครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 

9-2 กิจกรรม Home Roomของ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

9-3 ภาพการดําเนินงานโครงการพัฒนา

วิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 

9-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 

9-5 การประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันพุธท่ี 26 

กุมภาพันธ พ.ศ.2557 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

พัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

ซ่ึงเปนการใหบริการวิชาการแกสังคมแก

หนวยงานตางๆ ท้ังสวนราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัดใกลเคียง และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เปนการเปดโอกาสใหอาจารย บุคลากร

และนิสิตไดหาประสบการณจากการฝก

ปฏิบัติจริง ท้ังทางดานการใหคําปรึกษา

ในการทดสอบวัสดุ การออกแบบ และ

การสํารวจทางดานวิศวกรรมโยธา และ

ทางดานการวิเคราะหคุณภาพนํ้า การ

ตรวจสอบ การใหคําปรึกษาระบบ

ประปา ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบ

ตางๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม กอใหเกิด

เรียนรูการทํางานเปนกลุม ฝกตนเองใหมี

ความรับผิดชอบ ตลอดจนไดนําความรู

ความสามารถไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคม เพ่ือจักไดเปนบุคลากรทางดาน

วิศวกรรมศาสตรท่ีดีในอนาคตตอไป(9-3)  

3) Check : คณะทํางานโครงการพัฒนา

วิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

มีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการ ท้ังในสวนของการ

ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของโครงการ และการประเมิน

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ของโครงการ 

แลวนํามาจัดทําเปนรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 โดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ตอไป (9-4)     

4)  Act : คณะฯ ไดมีการนําขอมูล

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

ไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป 

ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการ

ดําเนินงานดังกลาว และสนับสนุนการ

ดําเนินงานในครั้งตอไป โดยนําเขาเปน

วาระเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดและ

เผยแพรประสบการณในการบริการทาง

วิชาการในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันพุธท่ี 

26 กุมภาพันธ 2557 (9-5)  

  
2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 

80  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ไดดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ

ทางวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

ประจําป 2556 โดยสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมแกหนวยงาน

ตางๆ ท้ังสวนราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัดใกลเคียง และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยผลการดําเนินงานโครงการสามารถ

บรรลุเปาหมายตามแผนท่ีไดกําหนด

เอาไว ท้ังในสวนของการประเมิน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

โครงการ และการประเมินความสําเร็จ

ตามตัวบงชี้ของโครงการไมตํ่ากวารอย

ละ 96 หรือ 4.8(เต็ม 5 คะแนน) ดัง

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดยสาขาวิชา 

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม (9-4)   

9-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 

  
3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมี

การเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเน่ือง  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ไดดําเนินงานโครงการพัฒนา 

วิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

ซ่ึงเปนการใหบริการวิชาการแกสังคม

อยางตอเน่ืองมาต้ังแตป 2548 แก

9-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

หนวยงานตางๆ ท้ังสวนราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัดใกลเคียง และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เปนการเปดโอกาสใหอาจารย บุคลากร

และนิสิตไดหาประสบการณจากการฝก

ปฏิบัติจริง สงผลใหผูมาขอรับบริการ

วิชาการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และ

สามารถนําผลการรับบริการวิชาการไป

ใชใหเกิดประโยชนท้ังทางดานการให

คําปรึกษาในการทดสอบวัสดุ การ

ออกแบบ และการสํารวจทางดาน

วิศวกรรมโยธา และทางดานการ

วิเคราะหคุณภาพนํ้า การตรวจสอบ การ

ใหคําปรึกษาระบบประปา ระบบบําบัด

นํ้าเสีย และระบบตางๆ เกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันตอไป ดัง

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

(9-4)  

  
4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของ

ชุมชนหรือองคกร  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

ไดดําเนินงานไดดําเนินงานโครงการ

พัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

โดยโครงการฯ ไดกําหนดผูรับผิดชอบใน

แตละสวนกิจกรรมไวอยางชัดเจน เพ่ือให

ผูมาขอรับบริการวิชาการมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น และสามารถนําผลการรับบริการ

วิชาการไปใชใหเกิดประโยชนท้ังทางดาน

การใหคําปรึกษาในการทดสอบวัสดุ การ

ออกแบบ และการสํารวจทางดาน

วิศวกรรมโยธา และทางดานการ

วิเคราะหคุณภาพนํ้า การตรวจสอบ การ

ใหคําปรึกษาระบบประปา ระบบบําบัด

นํ้าเสีย และระบบตางๆ เกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน และ

9-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สามารถสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง 

โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือ

ยั่งยืนตอไป ดังรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 โดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม (9-4)  

  
5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคา

ตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ

เขมแข็ง  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ไดดําเนินงานไดดําเนินงานโครงการ

พัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคา

ตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ

เขมแข็ง ซ่ึงเปนการใหบริการวิชาการแก

สังคมอยางตอเน่ืองมาต้ังแตป 2548 แก

หนวยงานตางๆ ท้ังสวนราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัด

สกลนครและจังหวัดใกลเคียง และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เปนการเปดโอกาสใหอาจารย บุคลากร

และนิสิตไดหาประสบการณจากการฝก

ปฏิบัติจริง สงผลใหผูมาขอรับบริการ

วิชาการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และ

สามารถนําผลการรับบริการวิชาการไป

ใชใหเกิดประโยชนท้ังทางดานการให

คําปรึกษาในการทดสอบวัสดุ การ

ออกแบบ และการสํารวจทางดาน

วิศวกรรมโยธา และทางดานการ

วิเคราะหคุณภาพนํ้า การตรวจสอบ การ

ใหคําปรึกษาระบบประปา ระบบบําบัด

นํ้าเสีย และระบบตางๆ เกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันตอไป ดัง

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

(9-4)  

9-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม ประจําป 2556 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยคณะฯ มีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการ

อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของคณะอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี

การบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบงชี้ สกอ.  1 ตัว

บงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี สวน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี ้

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด  

คณะฯ มีการกําหนดระบบและกลไก

ทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไวในแผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ปงบประมาณ 2557 แผน

ยุทธศาสตร 10 ป (2556-2565) 

(6.1-1-1) โดยกําหนด

6.1-1-1 แผนปฏบัิติราชการ (Action 

Plan) ประจําปงบประมาณ 2557  

6.1-1-2 รายงานการประชุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร และภาพถายใสผายอม

คราม 
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ผูรับผิดชอบ  รวมถึงการจัดทําแผน

งบประมาณโครงการท่ีมีการกําหนด

ตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรมมีแผน

และนโยบายท่ีชัดเจน  นอกจากน้ี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีการสงเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรมโดยการนํางาน

ศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติท่ีเปน

รูปธรรม โดยการกําหนดใหอาจารยและ

บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสวมใส

ชุดผายอมครามในวันศุกรสัปดาหเวน

สัปดาห และจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนชุดผายอมครามคนละ 1,000 

บาท ในการประชุมรายงานการประชุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2556 

ในวันพุธ ท่ี 17 กรกฎาคม 2556 (6.1-1-2)   

  
2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา  

1. รายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

ฯ เรื่องเครื่องสีขาวโบราณ ซ่ึงเปน

การศึกษาภูมิปญญาเครื่องสีขาวโบราณ

และนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับ

ปจจุบันโดยใชหลักวิชาดานกลศาสตร

วิศวกรรม (6.1-2-1) 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรมีการบูรณา

การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนิสิต ในรายวิชา 

04821372 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร 

(6.1-2-2)  โดยจัดโครงการการสงเสริม

การเรียนรูและเสริมประสบการณ

วิชาการนอกหองเรียน (6.1-2-3) โดย

การนํานิสิตชั้นปท่ี 3 ไปทดสอบทําผา

ยอมคราม  ณ ศูนยศึกษาภูพาน และ

ทําการทดลองเครื่อง X-ray 

diffraction ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สกลนคร 3.การจัดโครงการคายโยธาฯ

อาสาครั้งท่ี 2 ในการปรับปรุงหลังคา

โรงอาหาร เดิมผุพังดวยการทําลายของ

ปลวก เปนโครงหลังคาเหล็กมุงเมทอล

ชีท ปรับปรุงสนามฟุตซอล กอสราง

สนามเปตองโดยนิสิตไดนําความรูดาน

6.1-2-1  ปริญญานิพนธ เครื่องสีขาว

โบราณ 

6.1-2-2   รายวิชา 04821372 

ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร 

6.1-2-3      โครงการการสงเสรมิการ

เรียนรูและเสริมประสบการณวิชาการ

นอกหองเรียน 

6.1-3-4      โครงการคายโยธาฯอาสา

ครั้งท่ี 2 
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วิศวกรรมโครงสรางปฐพีกลศาสตร มา

ประยุกตใชในการปรับปรุงดังกลาว  

(6.1-2-4)  

  
3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน  

คณะฯ มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการ

บริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน ไดแก  

1. เว็บไซตคณะฯ 

http://fse.csc.ku.ac.th/ (6.1-3-1)  

2. เว็บไซตวิทยาเขตฯ 

http://www.csc.ku.ac.th/ (6.1-3-2) 

และสถานท่ีตางๆดังน้ี   อาคารถิ่นม่ันใน

พุทธธรรม อาคารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(อาคาร 7) และประสานกับ

ฝายกิจการนิสิตของวิทยาเขตฯ เกี่ยวกับ

กิจกรรมท่ีจัดรวมกับทางจังหวัดสกลนคร 

เชน ประเพณีการแหปราสาทผ้ึง และมี

กิจกรรมตางๆท่ีเผยแพรใหชุมชนใน

จังหวัดสกลนครทราบและมีสวนรวม เชน 

ประเพณีสงกรานต วันขึ้นป

ใหม  จดหมายอิเล็กโทรนิกส แจงเวียน

ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ(6.1-3-3)   

Face book ของนิสิตและคณาจารยของ

คณะฯ (6.1-3-4)    

6.1-3-1 โฮมเพจของคณะฯ 

6.1-3-2 โฮมเพจของวิทยาเขตฯ 

6.1-3-3 จดหมายอิเล็คทรอนิกส   

6.1-3-4  Facebook ของนิสิตและ

คณาจารยของคณะ 

  
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา

การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา  

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จ

ของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต ไดแก 

1. ผลการประเมินความสําเร็จโครงการ

การสงเสริมการเรียนรูและเสริม

ประสบการณวิชาการนอกหองเรียน  

(6.1-4-1) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกลฯ เรื่อง เครื่องสีขาว

โบราณ (6.1-4-2) 

3. ผลการประเมินโครงการคายโยธาฯ

อาสาครั้งท่ี 2(6.1-4-3)  

6.1-4-1 สรุปโครงการการสงเสริมการ

เรียนรูและเสริมประสบการณวิชาการ

นอกหองเรียน 

6.1-4-2 ผลการประเมินรายวิชา

วิศวกรรมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

มคอ. 5 

6.1-4-3 สรุปโครงการคายโยธาฯอาสา

ครั้งท่ี 2 

  
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา

การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

6.1-5-1  สรุปโครงการการสงเสริมการ

เรียนรูและเสริมประสบการณวิชาการ

นอกหองเรียน 
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นักศึกษา  จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

ไดแก 

1. คณะฯ นําผลจากการประเมิน

โครงการการสงเสริมการเรียนรูและ

เสริมประสบการณวิชาการนอก

หองเรียน  

(6.1-5-1) ไดนําไปใชในการปรับปรุง

งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และนําผลการประเมินไปใชในการ

กําหนดแนวทางการดําเนินงานในป

ตอไป   

2. โครงการคายโยธาฯอาสาครั้งท่ี 2  

(6.1-5-2) ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอมไดจัดตอเน่ืองเปนปท่ี 2 

ซ่ึงการจัดแตละครั้งไดนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงโครงการอยูเสมอ   

6.1-5-2  สรุปโครงการคายโยธาฯอาสา

ครั้งท่ี 2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 5 5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 5 5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑๐ (สกอ.) การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

1 2 3  4  5  

     ปฏิบัติได 1 ขอ      ปฏิบัติได 2 ขอ       ปฏิบัติได 3 ขอ        ปฏิบัติได 4 ขอ    ปฏิบัติได 5 ขอ 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน   
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA)  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญและ

คุณคาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมท่ีจําเปนตอง

ปลูกฝงจิตใจท่ีดีงาม โดยกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ปงบประมาณ 2557 แผนยุทธศาสตร 10 

ป (2556-2565)ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 

4 

(10.1-1-1)การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทยเพ่ือเชิดชูความเปนไทยและนําพาสู

สากล เพ่ือสืบสาน อนุรักษณ เอกลักษณ

ความเปนไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง นอกจากน้ี 

คณะฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับประเพณี

และวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่น มีการ

กระตุนและสงเสริมใหบุคลากรและนิสิต

ของคณะฯ มีสวนรวมในกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และ

สอดแทรกความรูดานศิลปวัฒนธรรมใน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการ

ทําบุญตักบาตร ประจําเดือนเฉลิมพระ

เกียรติ (10-1-2) โครงการวิศวะบําเพ็ญ

ภาคพิเศษ ครั้งท่ี 1 ประจําปการศึกษา 

2556 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 

(10-1-3)  โครงการการสงเสริมการ

เรียนรูและเสริมประสบการณวิชาการ

นอกหองเรียน (10-1-4)  โดยมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ

และนําสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดย

สอดคลองกลับรายงานผลตาม

กระบวนการ PDCA   

10-1-1 แผนปฏบัิติราชการ (Action 

Plan) ประจําปงบ 2557 

10-1-2 สรุปโครงการทําบุญตักบารต

ประจําเดือนเฉลิมพระเกียรติ 

10-1-3 สรุปโครงการวิศวะบําเพ็ญภาค

พิเศษ ครั้งท่ี 1 

10-1-4 สรุปโครงการการสงเสริมการ

เรียนรูและเสริมประสบการณวิชาการ

นอกหองเรียน 

  
2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 

80  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ปงบประมาณ 2557 แผนยุทธศาสตร 10 

10-2-1 แผนปฏบัิติราชการ (Action 

Plan) ประจําปงบ 2557 

10-2-2 แบบติดตามแผนปฏิบัติราชการ 

(Action Plan) ประจําปงบ 2557 
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ป (2556-2565) (10-2-1) ผลการ

ดําเนินงานไดรับความรวมมือและมีความ

สนใจในการดําเนินงานดวยดี ตามตัวชี้วัด

ในแตละโครงการ ซ่ึงบรรลุตามเปาหมาย

ตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 (10-2-2)  

  
3 มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยางตอเน่ือง  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มีการดําเนินงานการสงเสริมและ

สนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรมอยาง

ตอเน่ืองเปนประจําท้ังป เพ่ือใหการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความสองคลองกับ

วิถีชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน เชน 

โครงการ วว.บําเพ็ญ (10-3-1)  โครงการ

ทําบุญตักบาตรประจําเดือน ท่ีทํารวมกัน

ท้ังวิทยาเขต และชุมชนใกลเคียงท่ี

ดําเนินการมาต้ังแตป 2549 - ปจจุบัน 

(10-3-2)  

10-3-1 สรุปโครงการคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร  บําเพ็ญ 

10-3-2  โครงการทําบุญตักบาตร

ประจําเดือน 

  
4 เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัด

โครงการตางๆทางศิลปะและ

วัฒนธรรม  ท่ีเปนการสรางคุณคาและ

เกิดประโยชนสูงสุดตอตนเองและชุมชน 

เชน โครงการทําบุญตักบาตร

ประจําเดือนเฉลิมพระเกียติ โครงการ 

(10-4-1) โครงการวิศวะบําเพ็ญภาค

พิเศษ ครั้งท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2556 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (10-4-2) 

โครงการวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรบําเพ็ญ ประจําป

การศึกษา 2556 (10-4-3) ซ่ึงไดรับความ

รวมมือจากบุคลากร นิสิต และประชาชน

ท่ัวไปเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง  

10-4-1  โครงการทําบุญตักบาตร

ประจําเดือน 

10-4-2  สรุปโครงการวิศวะบําเพ็ญภาค

พิเศษ ครั้งท่ี 1 

10-4-3 สรุปโครงการ วว. บําเพ็ญ 

                           

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4 4.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑๑ (สกอ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

1 2 3  4 5  

     ปฏบัิติได 1 ขอ      ปฏิบัติได 2 ขอ   ปฏิบัติได 3 ขอ    ปฏิบัติได 4 ขอ    ปฏิบัติได 5 ขอ 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ี

กอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดมี

นโยบายในการบริหารจัดการใหบุคลากร

ในวิทยาเขตมีสวนรวมในการเปนผูบริหาร

จัดการในการทํากิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยไดแตงต้ัง

คณะกรรมการดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (11-1-1) ขึ้น โดยมีหนาท่ี

รับผิดชอบการบริหารจัดการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังการมีสวนรวม 

อนุรักษ ฟนฟู สืบสายและเผยแพร

วัฒนธรรมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

ภายในวิทยาเขต พรอมท้ังไดกําหนดพ้ืนท่ี

ในการทําบุญตักบาตรเปนประจําทุกเดือน 

ณ บริเวณอาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรม           

(11-1-2) มีการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณ

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม 

ของทุกป) การจัดงานวันขึ้นปใหมไทยโดย

จัดใหมีประเพณีการรดนํ้าขอพรผูใหญ

ในชวงเทศกาลสงกรานต เปนตน ซ่ึง

กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมท่ีสืบทอด

ประเพณีอันดีงาม เปนวัฒนธรรมท่ีดีท่ี

บุคลากรไดมีโอกาสรวมกันทําทุกป ซ่ึง

11-1-1  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม /แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 2556 

11-1-2  โครงการทําบุญตักบาตร

ประจําเดือน /ภาพทําบุญตักบาตรอาคาร

ถิ่นม่ันในพุทธธรรม 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กอใหเกิดความรักสามัคคี ภายในองคกร 

รวมท้ังเปนการปลูกฝงขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีจากรุนสูรุน 

รวมท้ังเปนการสรางความเขาใจและการ

ปลูกจิตสํานึกในดานวัฒนธรรมองคกรท่ีดี

ของหนวยงาน  

  
2 ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภภัยของ

อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแตงอยางมีความสุนทรีย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการ

บริหารจัดการดานระบบรักษาความ

ปลอดภัย(11-2-1) ในชีวิตและทรัพยสิน

ของบุคลากรภายในวิทยาเขต รวมถึง นิสิต 

บุคลากร ท่ีอาศัยอยูภายในวิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยงานรักษา

ความปลอดภัย ภายใตการดูแลควบคุม

ของฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

และภายใตสายการบังคับบัญชาซ่ึงอยูใน

สังกัด สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร มีเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย ประกอบดวยชุดตรวจ แบบ

เคล่ือนท่ี ปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจ

โดยรอบวิทยาเขต พ้ืนท่ีฟารม พ้ืนท่ีปา

อนุรักษ พ้ืนท่ีอุทยาน พ้ืนท่ีการเรียนการ

สอน และพ้ืนท่ีพักอาศัย มีหนวยประจําจุด

รักษาการณตามพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวท้ังวิทยา

เขต โดยมุงเนนใหเกิดความปลอดภัยอยาง

ท่ัวถึงครอบคลุม โดยงานรักษาความ

ปลอดภัยไดบริหารจัดการจุดประจําการณ 

ตามพ้ืนท่ี ดังน้ี พ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ

สํานักงานวิทยาเขต เชน อาคารบริหาร 

อาคารสถานพยาบาล เปนตน พ้ืนท่ีการ

เรียนการสอน เชน อาคารเรียนตางๆ 

(อาคาร 2,6,7,8/1,8/2,9,13) เปนตน 

พ้ืนท่ีปาอนุรักษ และอุทยาน พ้ืนท่ีพัก

อาศัย เชน หอพักตางๆภายในวิทยาเขต 

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดต้ังศูนย

รักษาความปลอดภัย (11-2-2) ในการรับ

เรื่องรองเรียนและแจงเหตุท่ีเกิดขึ้นภายใน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร มีศูนยต้ังอยูบริเวณอาคารวิทยา

11-2-1  ตารางเวรเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย 

11-2-2 ภาพศูนยรักษาความปลอดภัย 

มก.ฉกส. 

11-2-3  มาตรการรักษาความปลอดภัย

ชวงเทศกลาปใหม และสงกรานต 

11-2-4 เอกสารขาราชการตํารวจมา

ประจําตูยามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร / 

ภาพปอมยามเจาหนาท่ีตํารวจ 

11-2-5  แบบขออนุมัติราคากลางกลอง

วงจรปดเฟส 3 และ 4 

11-2-6  แบบขอจางเติมเคมีแหงดับเพลิง

ภายในอาคาร  

11-2-7  ธนาคารขยะ 

11-2-8  รถเก็บขยะของมหาวิทยาลัยฯ 

11-2-9  เอกสารขออนุมัติในหลักการ

คาธรรมเนียมบริการขนขยะ /แบบแจง

อัตราคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 

11-2-10  JD , JA บุคลากรงานภูมิ 

สถาปตย / ภาพการปฏิบัติงานบุคลากร

งานภูมิสถาปตย 

11-2-11  โครงการขุดลอกวัชพืชอางเก็บ

นํ้าทําดีเพ่ือพอหลวง / ภาพการปฏิบัติงาน

เครื่องจักรปฏิบัติงานขุดลอกรองระบายนํ้า 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เขตเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 14)  มี

มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชวง

เทศกาลตางๆ เน่ืองจากชวงวัน เวลา 

ดังกลาวบุคลากรสวนใหญจะกลับ

ภูมิลําเนา (11-2-3) อีกท้ังมีปอมยาม

รักษาการณของเจาหนาท่ีตํารวจ (11-2-4) 

ท่ีพรอมใหการสนับสนุนภารกิจรักษาความ

ปลอดภัย จัดจราจร รับแจงและชวยระงับ

เหตุดวน เหตุราย ภายในวิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึงต้ังอยู

บริเวณหนามหาวิทยาลัย ท้ังน้ี วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยัง

เล็งเห็นถึงความสําคัญท่ีตองดูแลรักษา

ความปลอดภัยบุคลากรท่ีอยูภายใน

มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมี

การติดต้ังระบบกลองวงจรปด CCTV  

(11-2-5) ภายในอาคารตางๆ ทุกอาคาร

ภายในพ้ืนท่ีวิทยาเขต รวมถึงมีการติดต้ัง

ระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคารบริหาร 

อาคารสถานพยาบาลและอาคารตางๆ 

ของวิทยาเขต ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน 

(11-2-6) อุปกรณตางๆ ระบบไฟฟาแสง

สวางถนน  สนามกีฬา  ลานกิจกรรม ท่ี

เปนไปตาม กฎหมายท่ีเกี่ยวของไดกําหนด

ไว การจัดเก็บ/กําจัดขยะและของเสีย 

ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

ภายใตการดูแลของสํานักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได

ดําเนินการคัดแยกขยะ โดยนํา ขยะท่ี

สามารถกอใหเกิดรายได เชนกระดาษ 

ขวดพลาสติก และ อื่นๆ นําไปจําหนาย

สรางรายได (11-2-7) จัดใหมีถุงขยะ และ

เพ่ิมจํานวน ถังขยะตามพ้ืนท่ี ใหเพียงพอ

และเหมาะสม จัดเก็บขยะภายในพ้ืนท่ี

ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร โดยมีรถเก็บขยะของสํานักงาน

วิทยาเขตภายใตฝายอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ และในความรับผิดชอบของ

งานภูมิสถาปตย 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

(11-2-8) ในการเก็บรวบรวมขยะภายใน

พ้ืนท่ีของวิทยาเขตและทุกอาคาร เพ่ือ

นําไปคัดแยก รวบรวมไวในพ้ืนท่ีท่ีได

จัดสรรไว และไดรับความรวมมือจาก

เทศบาลตําบล เชียงเครือในการนํารถเก็บ

ขยะเขามา บริการรับขยะในวัน จันทร พุธ 

ศุกร และเสาร เพ่ือนําไปกําจัดตอไป  

(11-2-9) การจัดการสภาพแวดลอมและ

ภูมิทัศนอยางมีสุนทรีย  วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนครไดมอบหมาย

ให ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ซ่ึง

มีหนาท่ีในการดูแล รักษา ภูมิทัศนภายใน

วิทยาเขต ใหเกิดความสวยงาม รมรื่นอยู

ตลอดเวลา โดยมีหนาท่ีในการตัดแตง

ตนไม ใสปุย  ตัดหญา ปรับแตง ปรับปรุง 

ภูมิทัศนภายในพ้ืนท่ีวิทยาเขต มี โครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว มก.ฉกส. ขึ้นโดยเริ่มมา

ต้ังแตป 2553 เปนการรวมมือระหวาง

เจาหนาท่ีกรมอุทยานปาไม เจาหนาท่ีไฟ

ปา เขามาปลูกตนไม บํารุงรักษา ใสปุย 

ตัดแตงใหเกิดความสวยงามและมีสุนทรีย 

อยูเสมอประจําทุกป ซ่ึงปจจุบันตนไมท่ี

ปลูกไว ไดรับการบํารุงรักษาจน

เจริญเติบโตอยางตอเน่ืองและเกิดความรม

รื่น  (11-2-10) มีการดูแลเรื่องระบบ

ระบายนํ้าภายในวิทยาเขตอยูเสมอ  

(11-2-11) เพ่ือระบายนํ้าไดในฤดูฝน เปน

การปองกันนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย  

  
3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 

สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดจัดการดานสภาพแวดลอม

และ ภูมิทัศนใหสวยงามอยูเสมอ โดย

มอบหมายใหฝายอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร มีหนาท่ีในการ

วางแผน บํารุงรักษา อนุรักษ ตัดแตงตนไม 

ปลูกตนไม ดูแลรักษาใสปุย ตัดหญา ดูแล

ตนไมท้ังท่ีมีอยูเดิมตามธรรมชาติและปลูก

เพ่ิมเติมอยางมีระบบ มีการจัดโครงการวัน

พัฒนาและปลูกตนไมประจําทุกป (11-3-

11-3-1  โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม 

ประจําป 2556 

11-3-2  โครงการดอกไมบานท่ีนนทรี

อีสานภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว 

มก.ฉกส. 2556 / ภาพพันธุไมดอกตางๆ 

ท่ีปลูกภายในวิทยาเขต 

11-3-3   แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปาอนุรักษ

ภายในวิทยาเขต 

11-3-4   ภาพกองปุยหมัก วัชพืชและปุย

คลุมโคนตนไม 

11-3-5   แผนท่ีแสดงอางเก็บนํ้าภายใน
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1) มีการวางแผนปลูกตนไมท่ีสอดคลองกับ

แตละพ้ืนท่ี ถนนภายในวิทยาเขตปลูก

ตนไมท่ีมีสีสันสวยงามตามฤดูกาล เชน 

นนทรี  ทองกวาว เสลา อินทนิล (11-3-2) 

มีการปลูกไมปาซ่ึงเปนไมถิ่นเสริมตาม

สภาพปาท่ีมีอยูเดิม เชน แดง ตะเคียน 

มะคาโมง เต็ง รัง เปนตน อีกท้ังยังมี หวา 

ตะขบ โพธ์ิ ซ่ึงเปนไมอาหารนก หรือสัตว

อื่น เพ่ือใหระบบนิเวศน ธรรมชาติคืนมา

(11-3-3) ซ่ึงมีการปลูกอยางตอเน่ืองทุก

ป  วิทยาเขตฯ ยังไดอนุรักษผืนปาเต็ง รัง 

ไวใหเกิดความสมบูรณ คงสภาพระบบ

นิเวศนไวประมาณ 1,000 ไร มีการบริหาร

จัดการท่ีดีรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร (11-3-4) วิทยาเขตฯ ยังมีแนว 

นโยบายการใชปุยท่ีเปนปุยชีวภาพจาก

วัชพืชท่ีทางฝายอาคารสถานท่ีฯ ไดมาจาก

หญาท่ีตัดหรือวัชพืชตางๆท่ีมีภายในวิทยา

เขตโดยนํามากองหมักรวมกัน (11-3-5) 

จนยอยสลายแลวนําไปใสตนไมหรือผสม

ดินปลูกตนไม อีกท้ังยังมีการดูแล 

บํารุงรักษารองระบายนํ้า ท่ีทําเปนรองดิน

เพ่ือใหเขากับธรรมชาติ ซ่ึงประหยัด

งบประมาณสามารถระบายนํ้าไดดีอยางมี

ประสิทธิภาพในฤดูฝน ฝายอาคารสถานท่ี

และยานพาหนะ ภายใตสํานักงานวิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได

ขุดอางเก็บนํ้าไวกักนํ้าในชวงฤดูฝนเพ่ือใช

ประโยชนในชวงฤดูแลง เน่ืองจากพ้ืนท่ี

วิทยาเขตฯเปนพ้ืนท่ีดินลูกรังสภาพดินไม

เหมาะกับการกักเก็บนํ้าเน่ืองจากระเหย

และดูดซึมไดเร็ว (11-3-6) มีการปรับปรุง

ภูมิทัศน  ในทุกพ้ืนท่ีภายในวิทยาเขต ใหมี

ความสวยงาม เพ่ือความรมรื่น สุนทรีย 

กับผูอยูอาศัยและผูมาติดตอราชการ  

(11-3-7)  

วิทยาเขต 

11-3-6  คําส่ังโครงการกิจกรรมตางๆ ของ

ฝายอาคารสถานท่ีฯ / ภาพการตกแตง

พ้ืนท่ี อาคาร ใหเกิดความสวยงาม  

  
4 การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมท่ีเอื้อและสงเสริมใหนักศึกษา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ซ่ึงมีหนาท่ีในการดูแล รักษา 

11-4-1 คําส่ังแตงต้ังผูจัดการกลุมอาคาร

และผูชวยผูจัดการกลุมอาคาร 
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และบุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ  จัดสรรพ้ืนท่ี (11-4-1) และอุปกรณ ส่ิง

อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

สวนกลางของมหาวิทยาลัย หรือคณะ 

สํานัก สถาบัน ไดมีการจัดสรรพ้ืนท่ีให

สอดคลองตอกิจกรรมตางๆ อยาง

เหมาะสม เชน อาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรม 

ใชจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร (11-4-2) 

ลานเกษตรรวมใจใชในการทํากิจกรรม

กลางแจง  อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ (อาคาร14) ใชในการจัดงานพิธีไหว

ครู งานปใหม (11-4-3)  อาคาร 9 (หอง

ระพีสาคริก)  งานแสดงดนตรีสังคีต ลาน

พระพิรุณทรงนาค งานประเพณีลอย

กระทง (11-4-4) เปนตน ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาว 

เปนพ้ืนท่ีในการใหนิสิต บุคลากร ไดจัด

กิจกรรมและใชประโยชนอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ ท้ังดานศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ซ่ึงไดทําสืบทอดกันมาในทุกๆป   

11-4-2 กิจกรรมทําบุญตักบาตร / น่ัง

สมาธิ / สวดมนต / เวียนเทียนรอบอาคาร

ถิ่นม่ัน /โครงการพิธีรอมฎอน 

11-4-3 โครงการพิธีไหวครู 2556 / 

โครงการจัดเล้ียงปใหม 2556 /โครงการ

บัณฑิตยุคใหม 2556 

11-4-4 โครงการวันลอยกระทง 2556 / 

โครงการเกษตรแฟร ครั้งท่ี 7 ประจําป 

2556  

  
5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมตํ่า

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร โดย ฝายอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขตไดจัดทํา

แบบสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานดานการการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสอบถามความ

พึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม อาคาร

สถานท่ี ความปลอดภัย ความสะอาด  

(11-5-1) ภายในวิทยาเขต เพ่ือนําไป

ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยสรุปผลการ

ประเมินท่ีเกี่ยวของกับประกันคุณภาพ 

ดังน้ี (11-5-2)  

รายละเอียดเกณฑมาตรฐาน  คาเฉล่ีย 

บุคลากร นิสิต 

1  การมสีวนรวมของบุคลากร

ในหนวยงานที่กอใหเกิด

วัฒนธรรมที่ด ี 

4.27 4.25 

2

    

ส่ิงแวดลอมดานความ

ปลอดภัยของอาคาร

สถานที ่สะอาดถกู

สุขลักษณะ และตกแตง 

อยางมีความสุนทรีย  

4.12 4.01 

11-5-1 แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นิสิต บุคลากร ดานการพัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

11-5-2 สรุปผลการประเมินการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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3  ปรับแตงรกัษาภูมทิัศนให

สวยงาม สอดคลองกับ

ธรรมชาต ิและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม  

4.20 3.97 

4

    

การจดัใหมีพ้ืนที่และ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่

เอื้อและสงเสรมิใหนิสิต / 

หรือบุคลากรมีสวนรวม

อยางสม่ําเสมอ  

4.25 4.18 

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการ

จัดการ ดังนี้ 

คณะฯ มีระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมีคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะซึ่ง

ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี หัวหนาสาขาวิชาและตัวแทนบุคลากรและเลขานุการคณะ ทําหนาที่คณะกรรมการและ

ดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลการบริหารงานตาม พันธกิจปลทั้ง 4 ดาน ไดแก การ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรภายในองคกร 

โดยมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสรางแรงจูงใจและความกาวหนาในหนาที่ของบุคลากรทุกระดับ (Career 

Path) มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารยและนักวิชาการใหมีความรอบรูในการประยุกตใชวิชาการเพื่อนํามา

ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสม พรอมสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

ความรูใหมีทัศนคติที่กวางไกลเปนผูใฝรูตลอดชีวติ และมีการจัดงบประมาณสนับสนนุการเดินทางไปนําเสนอผลงาน สัมมนา 

และฝกอบรม มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะ สนับสนุนใหครอบคลุมทั้งการบริหารงานของคณะ และกลุมนิสิตที่ดอยโอกาส 

คณะฯ มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนที่มีผลงานดีเดนในดานตางๆ ประจําป และมีการพัฒนาระบบการบริหารงานให

สอดคลองกับงานประกันคุณภาพ คือ มีจัดทําระบบการประกันคุณภาพใหครบตามองคประกอบเพื่อใหผลการดําเนินงาน
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ของคณะฯ บรรลุตามวัตถุประสงค มีการสรางความรวมมือทุกสวนงานใหดําเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการประกันคุณภาพ 

มีการพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล โดยใชระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการ (MIS) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางการบริหาร โดยเนนการมีสวนรวม/

คํานึงถึงตนทุนการดําเนินงานและ ใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค มีการสรางกลไกการควบคุมการบริหารใหชัดเจน 

สามารถวัดผลไดและมีดัชนีชี้วัด และเกณฑมาตรฐานการพัฒนาที่เปนรูปธรรม และจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล

การทํางานโดยมีคณะบุคคลภายนอกมาตรวจประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความถูกตองของการบริหารในภาพรวม จาก

คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ 

คณะฯ มีการสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน (MIS) มีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกัน ระหวางหนวยงาน หากมีการจัด

ทรัพยากรใหมตองคํานึงถึงความคุมคาในการใชประโยชนรวมกัน และมีการบริหารงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัด ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึงความคุมคา ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดตามตนทุนของการบริหารที่ดี 

พรอมทั้งสงเสริมใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ โดยปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศใหมี

ความทันสมัยอยูเสมอ มีการปรับปรุงองคกรเพื่อรองรับการขยายตัวของคณะ และสาขาวิชา มีการปรับโครงสรางการ

บริหารงานโดยเนนการมีสวนรวมในการบริหารและมีการกระจายอํานาจ โดยมีการแบงสายงานที่ชัดเจน เพื่อรองรับการ

พัฒนาใหมีความคลองตัว และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และไดจัดทําแผนอัตรากําลังที่ชัดเจน เหมาะสมกับภาระงาน และ

บุคลากร สามารถทํางานอยางเต็มที่ตามศักยภาพ และความสามารถ 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบงชี้ สกอ. 4 ตัวบงชี้ และ

ตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.94 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.94 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 6 

ขอ 

มีการดําเนินการ 7 

ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรซ่ึงไดรับการแตงต้ัง

ตามความในขอ  3 และขอ  4 แห ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา

7.1-1-1 ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

คณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ.

2543 

7.1-1-2 คําส่ังมหาวิทยาเกษตรศาสตร ท่ี 

1058/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตรและ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

พ.ศ.2543 (7.1-1-1)  ตามคําส่ังมหา

วิทยาเกษตรศาสตร ท่ี 1058/2555 

(7.1-1-2) ท่ี 2304/2555 (7.1-1-3) 

และท่ี 3366/2556 (7.1-1-4)  โดยให

คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ดังน้ี 

(1) วางนโยบายและแผนงานของ

หนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายของ

สภามหาวิทยาลัย 

(2) พิ จ า ร ณ า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ

รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับ

ห น ว ย ง า น  เ พ่ื อ เ ส น อ ต อ ส ภ า

มหาวิทยาลัย 

(3) พิจารณาวางระเบียบ และออก

ขอบังคับภายในหนวยงานตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัย 

(4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารง

ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยใน

หนวยงานตอมหาวิทยาลัย 

(5) จัดการวัดผลและประเมินผล 

และความคุมาตรฐานการศึกษาของ

หนวยงาน 

(6) สงเสริมงานวิจัย งานบริการ

วิชาการแกสังคมและงานทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

(7) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น

ตอหัวหนาหนวยงาน 

(8) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม

ของหนวยงาน หรือตามท่ีอธิกาบดี

มอบหมาย 

ในปการศึกษา 2556 คณะกรรมการ

ประจําคณะไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีดังกลาวครบถวนจากการประชุม

ฯ จํานวน 13 ครั้ง และมีการประเมิน

ตนเองตามหนาท่ีและบทบาทหนาท่ีของ

คณะกรรมการประจําคณะดานตางๆ 

 (7.1-1-5) 

คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ส่ัง ณ วันท่ี 26 เมษายน 

2555 

7.1-1-3 คําส่ังมหาวิทยาเกษตรศาสตร ท่ี 

2304/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร เพ่ิมเติม ส่ัง ณ วันท่ี 1 

มิถุนายน 2555 

7.1-1-4 คําส่ังมหาวิทยาเกษตรศาสตร ท่ี 

3366/2556 เรื่อง เปล่ียนแปลงและ

แตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส่ัง 

ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2556 

7.1-1-5 สรุปการประเมินผลการบริหาร

ของคณะกรรมการประจําคณะ คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

(มิถุนายน 2556 – ตุลาคม 2556) 

7.1-1-6 หนาเว็บไซตเมนูคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-1-2.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได

เปดเผยประวัติคณะกรรมการประจํา

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ผานเว็บไซตของหนวยงาน (7.1-1-6) 

  
2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศ

เปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

สถาบัน  

- ผูบริหารของคณะทุกคนมีสวนรวม

ในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ

หนวยงาน โดย มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย 

วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ ทิศ

ทางการดําเนินงาน เปาหมาย ให

ครอบคลุมตามภารกิจหลักของ

หนวยงาน ไดแก การบริหารจัดการ การ

บริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม การบริการตางๆ 

ไดแก แบบรายงานการนําเสนอนโยบาย

และวิสัยทัศนคณะบดีคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร (7.1-2-1) ซ่ึงไดมี

การนํานโยบายการพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ใน

ระยะ 4 ป (วันท่ี 28 สิงหาคม 2554 – 

27 สิงหาคม 2558) ฉบับเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาปรับใชใน

แบบรายงานการนําเสนอนโยบาย

ดังกลาว และไดทบทวน ปรับปรุง 

แผนงาน แผนกลยุทธ และแกไขปญหา 

และอุปสรรค  เพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด กํากับ

ติดตามกับผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ท่ี

จะพัฒนาคณะภายใตปรัชญาการบริหาร

จัดการโดยเสมอภาค ยึดหลักคุณธรรม 

มีประสิทธิภาพชัดเจน มีธรรมภิบาล 

โดยมีพ้ืนฐานจากาการมีสวนรวมจาก

บุคลากรทุกภาคสวนในคณะ และท่ี

สําคัญนิสิตจะตองไดรับการพัฒนาใหมี

ความรู ความสามารถและทักษะท้ังใน

ดานวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ 

7.1-2-1 แบบรายงานการนําเสนอ

นโยบายและวิสัยทัศนคณะบดีคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

7.1-2-2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําป 2555 และมี

การระดมความคิดเชิงปฏิบัติการปจจัย

ภายในปจจัยภายนอก ระดมความคิดเห็น

การจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (2555-

2558) 

7.1-2-3 หนังสือคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ท่ี ศธ 0513.40301/ว 

787 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 เรื่อง 

ขอความรวมมือในการจัดทํารายละเอียด

โครงการ กิจกรรม บรรจุไวในแผนฏิบัติ

ราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) มหา

วิทยายเกษตรศาสตรและประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ตาม

นโยบายคณบดี 

7.1-2-4 เอกสารประกอบการประชุม 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร 4 ป (2555-

2558) 

7.1-2-5 เอกสารการประชุมการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร 10 ป คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร 

7.1-2-6 เอกสารการประชุมบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําภาคการศึกษา 

7.1-2-7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแปลงเปน

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2557 

7.1-2-8 ตัวอยาง ระบบฐานขอมูลคณะ 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-1-2.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีสังคม

คาดหวัง ตามยุทธศาสตรการพัฒนา มา

เปนระยะ ดังน้ี 

- วันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 โดยมี

การการจัดโครงการจัดทําแผนพัฒนา

ยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําป 2555 และมี

การระดมความคิดเชิงปฏิบัติการปจจัย

ภายในปจจัยภายนอก ระดมความ

คิดเห็นการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป 

(2555-2558) (7.1-2-2) และ 

- วันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 คณะมี

การขอความรวมมือจากผูบริหารของ

คณะ ในการจัดทํารายละเอียดโครงการ 

กิจกรรมบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 

4 ป (พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัย

เกษตศาสตรและประเด็นแผนยุทธ

ศาสตรการพัฒนา 5 ดานตามนโยบาย

คณบดี (7.1-2-3) และ 

- วันท่ี 17 กันยายน 2555 คณะได

จัดโครงการจัดทําแผนพัฒนา

ยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรประจําป 2555 เพ่ือ

รวมกันทบทวน ปรับปรุง แผนงาน แผน

กลยุทธ และแกไขปญหา อุปสรรค ไดมี

การประชุมทบทวน ปรับปรุงแผนงาน

เพ่ือทําความเขาใจรวมกันของ

คณะกรรมการประจําคณะ ในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร 4 ป ของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

(2555-2558)  (7.1-2-4) และ 

- วันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

คณะกรรมการประจําคณะไดจัดการ

ประชุมวาระการจัดทํารางแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร 10 ป คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 

2555-2564 เพ่ือรวมกันทบทวน 

ปรับปรุง แผนงาน แผนกลยุทธ และ

แกไขปญหา อุปสรรค เพ่ือใหการ

ฐานขอมูลวิทยาเขต ฐานขอมูล

มหาวิทยาลัย 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

กํากับติดตามกับผูรับผิดชอบการ

ดําเนินงาน ท่ีจะพัฒนาคณะภายใต

ปรัชญาการบริหารจัดการโดยเสมอภาค 

ยึดหลักคุณธรรม มีประสิทธิภาพชัดเจน 

มีธรรมภิบาล โดยมีพ้ืนฐานจากาการมี

สวนรวมจากบุคลากรทุกภาคสวนใน

คณะ และท่ีสําคัญนิสิตจะตองไดรับการ

พัฒนาใหมีความรู ความสามารถและ

ทักษะท้ังในดานวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณ เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

ตามท่ีสังคมคาดหวัง ตามยุทธศาสตร

การพัฒนา (7.1-2-5) 

- วันท่ี 7 มิถุนายน 2556 คณะฯ นํา

ผลจากผลการประชุมโครงการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร 10 ป คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําป 2556 ในวันพุธท่ี 15 

พฤษภาคม 2556 เขาในท่ีประชุม

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร เพ่ือเปนการถายทอด

และระดมความความคิดเห็น เกี่ยวกับ

แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป กับ

บุคลากรของคณะฯมีสวนรวมในการ

กําหนดกรอบทิศทางนโยบายการพัฒนา

คณะฯรวมท้ังกรอบการดําเนินงานดาน

ตางๆใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

รวมกัน ( 7.1-2-6 )   

- วันท่ี  17 ตุลาคม 2556 คณะฯ มี

กระบวนนําแผนยุทธศาสตร 10 ปของ

คณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ  4 ป 

(พ.ศ. 2555–2558 ) มาแปลงเปน

แผนปฏิบัติราชการประจําป 2557 

(แผนปฏิบัติราชการ Action Plan 

2557) โดยใชกรอบการดําเนินงานตาม

พันธกิจใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ดังกลาว ท้ังน้ีไดพิจารณารวมกับ

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําป

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-2-1.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

พ.ศ.2557 เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินงาน

ใหบรรลุตามแผนแผนยุทธศาสตรคณะฯ 

ท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

(7.1-2-7) 

- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ใช

ระบบฐานขอมูลท่ีคณะ และมหาวิทยาลัย

กําหนดเปนเครื่องมือในการรายงานผล

การดําเนินงาน โดยบันทึกรายงานผลการ

ดําเนินงานดานตางๆ ในระบบฐานขอมูล

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหใช 

และใชเปนเครื่องมือในการกํากับติดตาม

การดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ ขอมูล

ดังกลาวสามารถนํามาใชเพ่ือการตัดสินใจ

และการปรับปรุงแกไขในการดําเนินงาน 

ไดแก ฐานขอมูลนิสิต ขอมูลหลักสูตรและ

สาขาวิชา ขอมูลบุคลากร ขอมูลผูสําเร็จ

การศึกษาและภาวการณหางานทํา ขอมูล

นิสิตเต็มเวลา ขอมูลการเงินและ

งบประมาณ ฐานขอมูลการสงคะแนน 

(7.1-2-8)     

  
3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี

มอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสารแผน

และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยัง

บุคลากรในสถาบัน  

- คณบดีมีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักพรอมให

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณ

ยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ (7.1-3-1) 

7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 5/2557 เม่ือวันท่ี 30 

เมษายน 2557  วาระท่ี 4.7 ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (Action 

Plan) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2557 

  
4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมี

สวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ

ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความ

เหมาะสม  

4.1 มีการเปดสายตรงคณบดี เพ่ือรับฟง

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกับบุคลากรใน

หนวยงานและบุคคลท่ัวไป (7.1-4-1)  

4.2  มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจ

ใหกับรองคณบดี หรือผูปฏิ บั ติ  ไดแก 

คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานฝายตางๆ ซ่ึงมี

หนาท่ีในการบริหารงานดานตางๆ ในคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (7.1-4-2) 

4.3 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

มีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเปนการ

7.1-4-1 เอกสารแสดงหนาเว็บไซตสาย

ตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

7.1-4-2 คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานตางๆ 

7.1-4-3 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

(มีการมอบรางวัลในการประชุมบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําภาคตน ปการศึกษา 2557) 

 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-2-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/ref.no5.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-4-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-4-2.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สรางขวัญและกําลังใจ ตอบุคลากรอยาง

ตอเน่ือง เชน โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

ประจําป 2555-2556 ซ่ึงมีการมอบรางวัล

ในการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคตน  

ปการศึกษา 2556 (7.1-4-3) 

  
5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม

พัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตาม

ศักยภาพ  

คณะสนับสนุนการจัดการความรู เ พ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานใหสามารถ

ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะ โดยมี

การแตง ต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

“ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ภ า ย ใ น ค ณ ะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เพ่ือให

การดําเนินดานการจัดการความรูของคณะ

ดําเนินงานกําหนดแผนและแนวทางการ

จัดการความรูของคณะไปสู บุคลากร

เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลอง

เ ป น ไ ป ใ น แ น ว ท า ง เ ดี ย ว กั น กั บ

มหาวิทยาลัย (7.1-5-1)   

5 . 1   ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

วิศวกรรมศาสตร มีการจัดทําเอกสาร

แบบฟอรมและตัวอยางการกรอกเอกสาร 

สําหรับบุคลากร (7.1-5-2) และคู มือ

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น สํ า ห รั บ

ผูปฏิบัติงาน (7.1-5-3) เ พ่ือเพ่ิมความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน และผูบริหารมี

การถายทอดความรูแกผูรวมงาน เชน มี

การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานในการแกไขปญหาในการ

ทํางาน เชน ในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ คณบดีจะวาระจากท่ีประชุม

คณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระ

จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระจาก

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระ

จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยา

เขต ท่ีเกี่ยวของและท่ีนาสนใจมาถายทอด

ใหแกคณะกรรมการประจําคณะทราบ

(7.1-5-4) และการประชุมบุคลากรคณะ

7.1-5-1 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 

061/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงาน “การจัดการความรูภายใน

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ส่ัง ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

7.1-5-2 เอกสารแบบฟอรมและตัวอยาง

การกรอกเอกสาร 

7.1-5-3 คูมือประกอบการปฏิบัติงาน

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

7.1-5-4 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 

7/2556 

วันพุธท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2556 มีวาระ

จากท่ีประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ก.บ.ม.) และวาระจากท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

7.1-5-5 เอกสารการประชุมบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําภาคการศึกษา 

7.1-5-6 แผนการใชจายงบประมาณเงิน

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-5-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-5-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-5-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-5-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-5-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-5-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(7).pdf
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วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจํา

ภาคการศึกษา(7.1-5-5)  

5.2 คณบดีและผูบริหารคณะฯ ถายทอด

ความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน 

เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของคณะฯ เต็มตามศักยภาพ โดยการเปน

ประธานท่ีประชุมเรื่องตางๆ ถายทอด

ความรูประสบการณ และมอบนโยบาย

รวมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรม สัมมนาตางๆ และเพ่ือพัฒนา

ทักษะในการทํางานตามความรับผิดชอบ 

โดยคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรจัดงบประมาณสนับสนุน

ไวแลว (7.1-5-6 ) 

  
6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 

โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี

สวนไดสวนเสีย  

6.1  ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเปน

เครื่องมือในการบริหาร ตามหลักการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 10 ดาน คือ   

-  หลักประสิทธิผล คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร มีการบริหารงานเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ต า ม ท่ี ไ ด รั บ

งบประมาณมาดําเนินการเ พ่ือให เกิด

ประโยชนสูงสุด (7.1-6-1)  

-  หลักประสิทธิภาพ  คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรมีระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

ไดแก  ระบบ MIS ระบบการเงินและ

งบประมาณ ระบบฐานขอมูลบุคลากร ผล

การดําเนินงานท่ีสอดคลองกับกลยุทธของ

คณะฯ (7.1-6-2) 

-  หลักการตอบสนอง  คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรมีการใหบริการขอมูล

ขาวสารท่ีหลากหลายชองทาง ไดแก 

เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ห น ว ย ง า น   แ ผ น พั บ

ประชาสัมพันธ  คณะฯ มีการดําเนินการ

ทางดานบริการวิชาการ โดยมีการออก

พ้ืน ท่ี เ พ่ื อ ไปถ ายทอดความรู โ ดยจั ด

โครงการพัฒนาตนแบบถัง ดักไขมันท่ี

7.1-6-1 แผน action plan 2556 และ

แบบติดตาม 6 เดือน และ 12 เดือน 

7.1-6-2 ตัวอยาง ระบบ MIS ระบบ

การเงินและงบประมาณ ระบบฐานขอมูล

บุคลากร  

7.1-6-3 โครงการพัฒนาตนแบบถังดัก

ไขมันท่ีเหมาะสมและถายทอดองค

ความรูสูทองถิ่น 

7.1-6-4 คณะกรรมการดําเนินการสอบ

กลางภาคและสอบไล ประจําภาคปลาย  

ปการศึกษา 2556   

7.1-6-5 คณะกรรมการดําเนินงานโครงกา

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11 

7.1-6-6 คําส่ังมหาวิทยาเกษตรศาสตร ท่ี 

1058/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ส่ัง ณ วันท่ี 26 เมษายน 

2555 

7.1-6-7 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร 

7.1-6-8 เอกสารการประชุมบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําภาคการศึกษา 

7.1-6-9 คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานตางๆ 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-5-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-5-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(2).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(4).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(4).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(4).pdf
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เหมาะสมและถายทอดองคความรู สู

ทองถิ่น (7.1-6-3)  

-  หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารคณะ

ไดรับการแต ง ต้ั ง เปนกรรมการ หรือ

คณะทํางานในกิจการของวิทยาเขตเฉลิม

พร ะ เ กี ย ร ติ  จั ง ห วั ด ส กล นคร  เ ช น 

คณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค

และสอบไล ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 

2 5 5 6  ( 7 . 1 -6 -4 )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม วั น

วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11 (7.1-6-5) 

-  หลักความโปรงใส คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรมีความมุงม่ันในการ

บริหารงานตามหลักความโปรงใสและ

หลักการมีสวนรวม โดยไดกําหนดใหมี

บุคลากรของคณะอยูในคณะกรรมการฝาย

ตางๆ เชน คณะกรรมการประจําคณะ 

(7.1-6-6)  มีการเปดเผยขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาคณะ เชนขอมูล

เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ กฎ 

ขอบังคับ ระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของกับ

บุ คลาก ร  โ ดยก า รแจ ง ใ น ท่ีป ร ะชุ ม

กรรมการประจําคณะ (7.1-6-7) ท่ีประชุม

บุคลากรอยางตอเน่ือง (7.1-6-8)  

-  หลักการมีสวนรวม คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรมีการบริหารงานและ

กํ า กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น รู ป ข อ ง

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี ก า ร แ บ ง ง า นต า ม

โครงสรางการบริหารของหนวยงาน และมี

ก า ร แ ต ง ต้ั ง บุ ค ล า ก ร ร ว ม เ ป น

คณะกรรมการ คณะทํางานตางๆ เชน 

กรรมการฝายวิชาการ กรรมการฝายวิจัย

และบริการวิชาการ คณะกรรมการฝาย

รับเขาและโครงการพิเศษ ฯลฯ (7.1-6-9) 

- หลักการกระจายอํานาจ มีการแตงต้ัง

รองคณบดี แตงต้ังหัวหนา ผูชวยคณบดี

ฝ ายต า งๆ หัวหนางานตามภารกิจ ท่ี

เกี่ยวของท้ังหมด ตามโครงสรางการ

บริหารงานของคณะ (7.1-6-10) และมี

7.1-6-10 คําส่ังแตงต้ังรองคณบดี แตงต้ัง

หัวหนา  ผูชวยคณบดีฝายตางๆ  หัวหนา

งานตามโครงสรางการบริหารงานของคณะ 

7.1-6-11 แผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําป 2556 

7.1-6-12 กฎ ระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.1-6-13 ขอมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร  

7.1-6-14 แฟมคําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน

ตางๆ 

7.1-6-15 ประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง

การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอประจําป

การศึกษา 2556 

7.1-6-16 SAR 2555 

7.1-6-17 เอกสารการประชุมบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําภาคการศึกษา 

7.1-6-18 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร 

 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(4).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(5).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(5).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(5).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(6).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(7).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(4).pdf
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มอบการตัดสินใจในการดําเนินงานของแต

ละสวนงานผานการจัดสรรงบประมาณให

แตละสวนงานพิจารณาเสนอโครงการ 

เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตร

กับการบริหารคณะ (7.1-6-11) 

-  หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

http://www.person.ku.ac.th/new_p

ersonweb/ (7.1-6-12) 

-  หลักความเสมอภาค  เปดโอกาสให

บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

คณะในรูปคณะกรรมการฝายตางๆ โดยใน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ต ล ะ ฝ า ย จ ะ มี

องคประกอบจากบุคลากรท่ีมาจากสาย

วิชาการและสายสนับสนุนและช วย

วิชาการ และมีการมอบหมายใหบุคลากร

รับผิดชอบงานตามภารกิจหลักทุกคน 

บุคลากรทุกคนปฏิ บั ติงานภายใตกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับเดียวกัน (7.1-6-13) 

นอกจากน้ี ในการรับบุคลการเขาทํางาน 

คณะเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบใน

ตําแหนงตางๆ มีโอกาสสมัครและเขารับ

การคัด เ ลือกโดยเสมอภาค ไม มีการ

แบงแยกทางเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ อายุ 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความ

เชื่อทางศาสนา เม่ือผานการคัดเลือกแลวมี

โอกาสไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการ

งานตามความสามารถของตนอยางเทา

เทียมกัน  

(7.1-6-14) นอกจากบุคลากรท่ีไดรับความ

เสมอภาคแลว คณะยังเปดโอกาสใหผูมี

ความรูความสามารถเหมาะสมกับการ

เรียนในสาขาวิชาตางๆ ไดเขาศึกษาโดย

เสมอภาคไมมีการแบงแยกทางเพศ ถิ่น

กําเนิด เชื้อชาติ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม และความเชื่อทางศาสนา

เชนกัน  (7.1-6-15) 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(7).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(8).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(9).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(5).pdf
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-  หลักมุงเนนฉันทามติ มีการประชุม

บุ ค ล า ก ร เ พ่ื อ รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 

ข อ เ สนอแนะ  และ มีม ติ ร วมกั น เ พ่ื อ

ดําเนินงาน /กิจกรรมของคณะ(7.1-6-16)  

6.2  ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ การ

รายงานการประเมินตนเอง รายงานผล

การทํางาน โดยเสนอในรูปรายงานการ

ประเมินตนเอง  

(7.1-6-17) 

6.3  มีการติดตามผลการควบคุมภายใน 

การบริหารความเส่ียง และตรวจสอบ

ภายใน และมีการรายงานทางการเงินตอ

คณะกรรมการประจําคณะ และมีการ

จัดทําเปนรายงานผลการบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายในและในระบบ

บริหารความเส่ียง (7.1-6-18) 

  
7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงาน

ของสถาบันและผูบริหารนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยาง

เปนรูปธรรม  

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรไดเปดโอกาสให

บุคลากรของคณะ ประเมินผลการ

บริหารงานของคณะและผูบริหารทุกระดับ

ของคณะ (7.1-7.1) และไดนําผลการ

ประเมินแจงใหคณะกรรมการประจําคณะ

นําขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับปรุงการ

ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของในสวนท่ี

สามารถดําเนินการไดตอไป (7.1-7-2 ) 

7.1-7-1 สรุปผลการประเมินผลการ

บริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รอบป

การศึกษา 2556 (รอบการประเมิน 1 

มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2556) 

7.1-7-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 12/2556 

เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556  วาระท่ี 4.4 

สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานของ

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร รอบปการศึกษา 

2556 (รอบการประเมิน 1 มิถุนายน - 31 

ตุลาคม 2556) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.1(5).pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.2.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-6.3.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.1/7.1-7-1.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้

 

กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 

ขอ 

มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย

ของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผน

กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุม

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการ

วิจัย  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการ

ความรู ตามคําส่ังท่ี 061/2555 (7.2-1-1) 

และสามารถกําหนดขอบเขตและหัว

ขอความรู เปนการพิจารณาในเรื่องของ

ความรูท่ีจําเปนตองจัดการเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงท่ีประชุม

บุคลากร ประจําภาคตน การศึกษา 2556 

มีกิจกรรมการการจัดการความรูท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะอยาง

นอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัย คณะฯเห็นควร

กําหนดขอบเขตการจัดการความรูท่ี

ภายใตมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการความรู เปนแผนการ

แผนการดําเนินการจัดการความรู 

พ.ศ.2556-2557 ของคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร 2 หัวขอ คือ     

ก.  การลดความผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก

การกรอกระดับคะแนนนิสิตออนไลน 

ความจําเปน    สืบเน่ืองจากในรายงาน

7.2-1-1   คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ท่ี061/2555 เรื่อง 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน “การ

จัดการความรูภายในคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร” 

7.2-1-2   แผนการดําเนินการจัดการ

ความรู พ.ศ.2556-2557 ของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-1-1_061-2555-_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-1-2___26-5-57__qa_2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-1-2___26-5-57__qa_2556.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สถิติการแกไขระดับผลการเรียนของผูสอน 

พบวา หน่ึงในเหตุผลท่ีเปนปจจัยใหผูสอน

ตองแกไขระดับผลการเรียนของนิสิต

หลังจากท่ีสงรายงานไปแลว ก็เน่ืองจากมี

การกรอกระดับคะแนนออนไลนผิดพลาด 

ซ่ึงโดยระบบแลว ไมสามารถกลับเขาไป

แกไขใหมได คณะกรรมการประจําคณะฯ 

จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ

ดําเนินการหาแนวทางเพ่ือลดความ

ผิดพลาดดังกลาว  

ข.   การเพ่ิมความสําเร็จดานการวิจัยของ

บุคลากรวิจัย ความจําเปน    สืบเน่ืองจาก

งานวิจัยเปนพันธกิจท่ีสําคัญประการหน่ึง

ของคณะฯ ดังน้ัน คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการความรูจึงกําหนดใหการ

เพ่ิมระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยของ

คณาจารยเปนหัวขอหน่ึงของการจัดการ

ความรู เน่ืองเพราะเห็นวามีอาจารยใน

คณะฯ บางทานมีผลงานวิชาการท่ีประสบ

ความสําเร็จดานการวิจัย ท้ังการขอทุน

วิจัยจากภายนอก หรือมีระดับ Impact 

Factor คอนขางสูง จึงนาจะถายทอด

เทคนิคหรือวิธีการเพ่ือใหบุคลากรคณะฯ 

ไดนําไปใชปฏิบัติตอไป  

  
2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนา

ความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ

ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็น

ความรูท่ีกําหนดในขอ 1  

คณะฯมีการกําหนดเปาหมายและ

บุคลากรกลุมเปาหมายในการจัดการ

ความรู แตละขอบเขตการจัดการความรู

ภายในคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรท่ีไดจากขอ 1ในแผนการ

แผนการดําเนินการจัดการความรู 

พ.ศ.2556-2557 ของคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร  ในสวนของบทท่ี 2 

คือ แผนการจัดการความรูของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรซ่ึง

สามารถสรุปได ดังน้ี  (7.2-2-1 )  

ก.  การลดความผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก

การกรอกระดับคะแนนนิสิตออนไลน 

กลุมเปาหมาย คณาจารยผูรับผิดชอบดาน

การเรียนการสอน  

7.2-2-1  แผนการดําเนินการจัดการ

ความรู พ.ศ.2556-2557 ของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-2-1___26-5-57__qa_2556.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ข.  การเพ่ิมความสําเร็จดานการวิจัยของ

บุคลากรวิจัย กลุมเปาหมาย บุคลากรวิจัย

ของคณะฯ  

  
3 มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจาก

ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติ

ท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ี

กําหนด  

ก. การลดความผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก

การกรอกระดับคะแนนนิสิตออนไลน มี

การแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจาก

ความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายการแลกเปล่ียน

เรียนรู พูดคุย เลาสูกันฟง แลกเปล่ียน

เรียนรูในหัวขอ“เทคนิคการกรอกเกรด

ออนไลนเพ่ือลดความผิดพลาดนอยท่ีสุด”

ซ่ึงนําเสนอการแลกเปล่ียนเทคนิคดังกลาว 

โดย อ.ดร.สันติ โถหินังรองคณบดีฝาย

วิชาการ โดยเปนการบรรยายเชิง

ปฏิบัติการในการใชงาน template ไฟล 

excel พรอมกับสูตรตาง ๆ มาชวยในการ

กรอกเกรดออนไลนรวมกับระบบการ

กรอกเกรดออนไลนของมหาวิทยาลัย การ

บรรยายดังกลาว จัดขึ้นในโครงการประชุม

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ประจําภาคตน ป

การศึกษา 2556  

ข. การเพ่ิมความสําเร็จดานการวิจัยของ

บุคลากรวิจัย มีการแบงปนและ

แลกเปล่ียนเรียนรูจากความรูทักษะของผู

มีประสบการณตรง (tacit knowledge) 

และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย 

การแลกเปล่ียนเรียนรู พูดคุย เลาสูกันฟง 

แลกเปล่ียนเรียนรูในหัวขอ “แนวทางการ

ขอทุนวิจัยจากภายนอก”ซ่ึงนําเสนอการ

แลกเปล่ียนเทคนิคดังกลาว โดย อ.ดร.ชิ

วาลรัตน มาสิงบุญ หัวหนาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร โดยเปนการบรรยายเพ่ือ

ถายทอดประสบการณและเทคนิคตาง ๆ 

ในการขอทุนวิจัยจากภายนอกรวมถึง

เทคนิคในการเพ่ิมคา Impact Factor 

ใหกับงานวิจัย การบรรยายดังกลาว จัด

ขึ้นในโครงการประชุมบุคลากรคณะ

7.2-3-1   โครงการประชุมบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจํา

ภาคตน ปการศึกษา 2556  

7.2-3-2  แผนการดําเนินการจัดการ

ความรู พ.ศ.2556-2557 ของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-3-1____2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-3-1____2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-3-2___26-5-57__qa_2556.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจํา

ภาคตน ปการศึกษา 2556 (7.2-3-1)  

  
4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ี

กําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอื่นๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมา

พัฒนาและจดัเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(explicit knowledge)  

ก. การลดความผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก

การกรอกระดับคะแนนนิสิตออนไลน   มี

การจัดประชาสัมพันธเปนไฟลตัดเกรดเปน

รูปแบบเอ็กเซลล และแจงอีเมลลเวียนให

บุคลากรรับทราบเพ่ือใหนําไปใชประโยชน

ในการกรอกเกรดออนไลน  ในการน้ีคณะ

ไดเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู 

ระหวางแตละสาขาวิชาและบุคลากร

ท้ังหมดของคณะฯ ในรูปแบบกลุมระหวาง

ผูบรรยายคือรองคณบดีฝายวิชาการและผู

ท่ีมีขอสงสัตาง ๆ นอกจากน้ันยังไดมี

อาจารยจากแตละสาขาวิชานําเสนอ

แนวทางเพ่ิมเติม ซ่ึงนําไปสูขอเสนอแนะ

และขอคิดเห็นการกรอกเกรดออนไลน 

โดยคณะไดใชประโยชนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมความรูและ

เผยแพรในรูปเอกสารประกอบและ

ตัวอยางผานเว็บไซต (7.2-4-2)  

ข. การเพ่ิมความสําเร็จดานการวิจัยของ

บุคลากรวิจัย    มีการประชาสัมพันธ

เอกสารหรือเทคนิคท่ีไดจากการนําเสนอ

ของดร.ชิวาลรัตน มาสิงบุญ ผานระบบ

เวปไซตของคณะฯ นอกจากน้ี ยังไดเปด

โอกาสใหผูสนใจไดแลกเปล่ียนเรียนรูใน

หัวขอดังกลาวในวาระตาง ๆ อยางไมเปน

ทางการ เชน การทานขาวรวมกันใน

หองพักผอน (Common Room) เปนตน 

(7.2-4-1)  

7.2-4-1    แผนการดําเนินการจัดการ

ความรู พ.ศ.2556-2557 ของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

7.2-4-2  เว็บไชตคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.ph

p/2012-03-27-04-20-02 

  
5 มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรู

ในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ี

ผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit 

knowledge) และจากความรู ทักษะของ

ผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง  

ก. การลดความผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก

การกรอกระดับคะแนนนิสิตออนไลน จาก

การแลกเปล่ียนเรียนรู พูดคุย เลาสูกันฟง 

แลกเปล่ียนเรียนรูในเรื่อง  “เทคนิคการ

กรอกออนไลนเพ่ือลดความผิดพลาดนอย

ท่ีสุด”  นําเสนอการแลกเปล่ียนเทคนิค

ดังกลาว โดย อ.ดร.สันติ โถหินังรอง

คณบดีฝายวิชาการ ซ่ึงเปนการนํา

โปรแกรม excel มาชวยในการกรอกเกรด

7.2-5-1   ตารางผลการดําเนินงานตาม

แผนการดําเนินการจัดการความรู 

พ.ศ.2556-2557 ของคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร 

7.2-5-2   รายงานการประชุมฝายวิชาการ 

7.2-5-3  ผลงานวิชาการท่ีมี Impact 

Factor คอนขางสูง 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-4-1___26-5-57__qa_2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/th/
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-5-2__3-57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-5-1___.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA567/7.2/7_2-5-3_.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ออนไลน ในโครงการประชุมบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจํา

ภาคตน ปการศึกษา 2556 ซ่ึงหลังจาก

การแลกเปล่ียนเรียนรูดังกลาว 

ต้ังเปาหมายวา จํานวนรายวิชาท่ีท่ี

ตองการแกไขเกรดในการกรอกออนไลน

เน่ืองจากการกรอกเกรดผิดพลาดควรมีคา

นอยลง (7.2-5-1) ซ่ึงหลังจากการ

แลกเปล่ียนเรียนรูดังกลาว ท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ เม่ือ

พิจารณาจากคํารองเพ่ือขอแกไขระดับผล

การเรียนของนิสิต ปรากฎวา ไมพบ

จํานวนวิชาท่ีระบุเหตุผลในการแกไขอัน

เน่ืองมาจากการกรอกเกรดออนไลน

ผิดพลาดเลย ซ่ึงไดรายงานผลดังกลาวน้ี

ใหกับคณะกรรมการประจําคณะฯ 

รับทราบเรียบรอยแลว จึงถือเปนแนว

ปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จอัน

เน่ืองมาจากการดําเนินการดานการจัดการ

ความรูในสวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

นัยสําคัญเปนอยางยิ่ง  

ข. การเพ่ิมความสําเร็จดานการวิจัยของ

บุคลากรวิจัย หลังจากการประชาสัมพันธ

และแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมยอย ทําใหมี

บุคลากรวิจัยในคณะฯ ไดนําแนวทางไป

ปรับใช เปนเหตุใหเกิดผลลัพธท่ีดี ดังน้ี ท 

เกิดนักวิจัยรุนใหมท่ีสามารถเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยและไดรับทุนอุดหนุนวิจัย

จากคณะฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 จํานวน 3 ทานไดแก  

(1)  ดร.สายฝน จันผกา “โครงการการ

วิเคราะหทางเคมีท่ีลดขนาดเพ่ือ

ประยุกตใชดานเภสัชกรรม”  

(2)  อ.อธิกา วงศกวานกลม “การพัฒนา

ปฏิภาคสวนผสมคอนกรีตสําหรับ

อุตสาหกรรมผลิตแผนพ้ืนคอนกรีตอัดแรง

สําเร็จรูป” 

(3)  อ.พนม ทาวดี “วงจรแปลงฝนไฟฟา

กระแสสลับเปนกระแสสลับความถี่สูง
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สําหรับงานใหความรอนแบบเหน่ียวนํา” 

ท คณาจารยรุนใหมของคณะฯ ไดพัฒนา

ผลงานวิชาการท่ีมี Impact Factor 

คอนขางสูง จํานวน 4 ผลงาน ไดแก 

(1)    ผศ.ดร.วัจนวงค กรีพละ ใน

หัวขอ  “การปรับปรุงคุณสมบัติของอิฐ

มอญ (Improvement Properties of 

Fired-Clay Bricks” โดยเปนงานวิจัย

รวมกับ นายเนรมิตร เหลาภา และ ผศ.

ดร. กริสน ชัยมูล ในวารสารโยธาสาร ปท่ี 

25 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2556"  

“เฟอรโรซีเมนตและการประยุกตใชในงาน

กอสราง Ferrocement and Its 

Applications in Construction” 

รวมกับนายภัทรพล โสภารักษ และดร.

ภาณุวัฒน จอยกลัด ในวารสาร Civil 

Engineering Magazine July – 

September 2013"  “เสาเหล็กกรอก

คอนกรีต (Concrete Fieled Steel 

Tube : CFT” รวมกับนายเปรมปรีดา  

กงนะ และ ดร.ทรงศักด์ิ สุธาสุประดิษฐ 

ในวารสาร โยธาสาร ปท่ี 25 ฉบับท่ี 3 

กรกฎาคม – กันยายน 2556"  

(2)    ผศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข ใน

หัวขอ“ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอรใหม

เพ่ือหาปริพันธเชิงตัวเลขโดยใชเทคนิคการ

ถดคอยแบบเสนโคงพาราโบลาท่ีผานจุด 3 

จุด”โดยเปนงานวิจัยรวมกับ ผศ.ดร.

สุภรรณีสมพงษ และผศ.ดร.สอาด มวง

จันทร ในวารสาร Applied 

Mathematical Sciences มกราคม 

2556 หนา 1529-1535(7.2-5-3)  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- 5 5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 

System Plan)  

คณะฯ ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการ

ประสานภารกิจ ดังน้ัน วิทยาเขตฯ ได

จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมอบหมายสํานักวิทยบริการ เปน

หนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ จัดทําแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติจังหวัดสกลนคร ป 2554-2557 

ขึ้น เพ่ือการนําขอมูลจากระบบสารสนเทศ

ไปใชโดยท่ัวกัน (7.3-1-1) และในแตละป

การศึกษา ทางสํานักวิทยบริการไดจัดทํา

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก 

 (7.3-1-2,7.3-1-3) เพ่ือใหแตละคณะ 

สํานักและสถาบัน นําขอมูลจาก

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก ไปใชโดย

ท่ัวกัน และวิทยาเขตไดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการจัดทําระบบ

ขอมูลสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือทําหนาท่ี 

รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และ

แนวทางในการจัดทําระบบสารสนเทศ 

(MIS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

7.3-1-1    แผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติจังหวัดสกลนคร ป2554-2557 

7.3-1-2    แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ประจําปงบประมาณ2556 

7.3-1-3    แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ประจําปงบประมาณ 2557 

7.3-1-4    คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือทําหนาท่ี 

รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และ

แนวทางในการจัดทําระบบสารสนเทศ 

(MIS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

7.3-1-5    คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานฝาย

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

7.3-1-6    รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2556 

วันพุธท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2556 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

(7.-3-1-4) และ คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรไดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการสารสนเทศเพ่ือทําหนาท่ี 

รับผิดชอบพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ

คณะ (7.-3-1-5) โดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะ เม่ือคราว

ประชุม ครั้งท่ี 1/2556 วันพุธท่ี 9 

มกราคม พ.ศ.2556 วาระท่ี 2.20  

(7.-3-1-6)  

  
2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยาง

นอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ

การเงิน และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ  

คณะฯ ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการ

ประสานภารกิจ ดังน้ัน คณะฯ จึงไดนํา

ระบบฐานขอมูลท่ีวิทยาเขตกําหนดและมี

การพัฒนาระบบสารสนเทศ มาเพ่ือการ

นํามาใชในการบริหารจัดการในหนวยงาน 

และการตัดสินใจตามพันธกิจ ระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีวิทยา

เขตกําหนด โดยแยกตามพันธกิจดังน้ี        

1.ทางดานการจัดการเรียนการสอน โดย

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมา เพ่ือการ

บริหารจัดการท่ีวิทยาเขตฯ กําหนด เชน 

ระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน 

สําหรับ อาจารยท่ีปรึกษา นิสิต และ

สําหรับหนวยงานตางๆ ภายในวิทยาเขต

รวมท้ัง ไดใชระบบสารสนเทศ รวมกันกับ

ทาง วิทยาเขตบางเขน เชน ระบบประเมิน

การเรียนการสอน 

(http://office.csc.ku.ac.th/personnel/) 

(7.3-2-1)เปนตน       

2.ทางดานการวิจัยซึ่งทางมหาวิทยาลัย 

มอบหมายให สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําหนาท่ีเก็บ

รวบรวมขอมูลทางดานวิจัย เปนภาพรวม

ของทางมหาวิทยาลัย ใหทุกวิทยาเขต 

บันทึกขอมูลทางดานวิจัย เพ่ือเชื่อมโยงกัน

ท้ังหมด ผานเว็บไซตระบบฐานขอมูลวิจัย

(https://research.rdi.ku.ac.th) (7.3-2-2)     

3.ทางดานการบริหารการจัดการระบบ

7.3-2-1    เว็บไซดของวิทยาเขต 

http://office.csc.ku.ac.th/personnel 

7.3-2-2    เว็บไซดของระบบฐานขอมูล

วิจัยhttps://research.rdi.ku.ac.th 

7.3-2-3    เว็บไซดของวิทยาเขต 

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

7.3-2-4    เว็บไซดระบบรายงานสถิติ

การศึกษา

https://misreg.csc.ku.ac.th/cscreport/ 

7.3-2-5    เว็บไซดระบบสารสนเทศ

สําหรับผูบริหาร 

https://misreg.csc.ku.ac.th/executive/ 

7.3-2-6    เว็บไซดระบบสารสนเทศ

อาจารยท่ีปรึกษา 

http://misreg.csc.ku.ac.th/advisor/ 

7.3-2-7    เว็บไซดระบบฐานขอมูลนิสิต

สําหรับหนวยงาน 

https://misreg.csc.ku.ac.th/studentd

ata/ 

http://office.csc.ku.ac.th/personnel/
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-2-1.pdf
https://research.rdi.ku.ac.th/
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-2-1.pdf
https://misreg.csc.ku.ac.th/executive/
http://nisitmis.csc.ku.ac.th/emis/advisor/
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สารสนเทศดานกิจกรรมนิสิต ซ่ึงระบบท่ี

ใชงานสวนกลางมีลิงคเชื่อมโยง ผานเว็บ

ไซดของวิทยาเขต 

(http://www.csc.ku.ac.th) (7.3-2-3) 

ระบบท่ีสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพไดเชน ระบบรายงานสถิติ

การศึกษา (7.3-2-4) ระบบสารสนเทศ

สําหรับผูบริหาร (7.3-2-5) ระบบ

สารสนเทศอาจารยท่ีปรึกษา (7.3-2-6) 

ระบบฐานขอมูลนิสิตสําหรับหนวยงาน 

(7.3-2-7) เปนตน       

4.ทางดานการเงินซึ่งทางมหาวิทยาลัย 

มอบหมายให วิทยาเขต ใชระบบจาก

สวนกลางของมหาวิทยาลัยในการจัดทํา

ขอมูล อาทิเชน E-RP ของมหาวิทยาลัย  

E-GP ของกรมบัญชีกลางเปนตน  

  
3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศ  

คณะฯ ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการ

ประสานภารกิจ ซ่ึงวิทยาเขตฯ ไดทําการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ(ระบบ 

MIS) โดยสํานักวิทยบริการเปนผูวางแผน

พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให

ตรงตามความตองการของผูใชบริการของ

วิทยาเขต ผานการประชุมรวมกับ

หนวยงานผูใชบริการ มีการสํารวจความพึง

พอใจขอผูใชบริการระบบสารสนเทศท่ี

พัฒนาโดยวิทยาเขต ประจําปการศึกษา 

2556 รายละเอียดดังน้ี (7.3-3-1)  
ลําดับที ่ ช่ือระบบ 

สารสนเทศ  

คาเฉลี่ย การแปล 

ความ 

หมาย 

1. ระบบสารสนเทศ

นิสิต  

3.53 ดี 

  ภาคตน ป

การศึกษา 2556  

3.37 พอใช 

ภาคปลาย ป

การศึกษา 2556  

3.12 พอใช 

  ภาคฤดูรอน ป

พ.ศ.2557  

4.11 ดี 

2. ระบบรับเขาศึกษา

(Admission 

online)ป 2557 

4.17 ดี 

7.3-3-1  รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจตอระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเอง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําป

การศึกษา 2556 

7.3-3-2  สรุปผลประเมินเว็บไซตคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

http://www.csc.ku.ac.th/
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-2-1.pdf
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-3-1.pdf
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ชวงที ่1  

3. ระบบบันทกึเกรด

ออนไลน  

3.70 ดี 

4. ระบบกําหนดสิทธิ์

การลงทะเบียน

เรียน  

3.90 ดี 

5. ระบบกองทนุกูยืม

เพ่ือการศึกษา  

4.12 ดี 

6. ระบบบันทกึตาราง

เรียนตารางสอบ  

  

ภาคฤดูรอน ปพ.ศ. 

2556  

3.86 ดี 

ภาคตน ปการศึกษา 

2556  

3.99 ดี 

ภาคปลาย ป

การศึกษา 2556  

4.30 ดี 

 และในสวนของคณะก็มีการประเมินระบบ

สารสนเทศผานเว็บไซดของคณะ โดยได

คะแนนในระดับ 4.33 (7.3-3-2)   

  
4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ  

คณะฯ ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการ

ประสานภารกิจ ซ่ึงวิทยาเขตฯ ไดมีการนํา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช

ระบบมาพัฒนาจากขอมูลในขอ 3 มา

ปรับปรุงระบบและพัฒนาระบบเพ่ิมเติม 

เพ่ือใหสามารถรองรับการดําเนินงานตาม

ภารกิจของวิทยาเขต บรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยมีการ

มอบหมายผูรับผิดชอบในการวิเคราะห

ขอมูล และนําขอมูลมาปรับปรุงแผนพัฒนา

ระบบสารสนเทศและขอเสนออนุมัติปรับ

แผนตอผูบริหาร  มีการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ และไดมี

การนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการ ดังตอไปน้ี (7.3-4-1)  

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือระบบสารสนเทศ การปรับปรุง

ระบบ 

1.  

   

   

ระบบสารสนเทศ

นิสิต 

การลงทะเบียน

เพ่ิมการ

ตรวจสอบวิชา

พ้ืนฐานของแต

ละรายวิชา  

7.3-4-1 รายงานการพัฒนาระบบ

สารสนเทศตามขอเสนอแนะ 

http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-3-1.pdf
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ตารางเรียนนิสิต

รายบุคคล  

ระบบบันทกึ

ขอมูลรายวิชา  

2.  

   

ระบบรับเขาศึกษา

(Admission online) 

ปรับปรุงการ

จัดทํารายงานให

รวดเร็วมากขึน้  

ปรับปรุงเว็บไซต

และเมนกูารใช

งาน  

3.  ระบบบันทกึเกรด

ออนไลน 

ปรับปรุงการ

บันทึกขอมูล

เกรด สําหรับ

รายวิชาทีม่ี

จํานวนนิสิต 

มากกวา 250 

คน  

4.  

   

ระบบกําหนดสิทธิ์

การลงทะเบียนเรียน 

รายงานขอมูล

ลําดับการปลด

ล็อค แบบ

ละเอียด  

จัดทํารายงาน

ประวัตกิาร

กําหนดสิทธิก์าร

ลงทะเบียนของ

ผูใชระบบแตละ

คน  แตละ

รายการของนิสิต  

5.  

   

ระบบกองทนุกูยืม

เพ่ือการศึกษา 

เพ่ือปรับระบบให

สามารถใชงานได

ทั้ง 4 วิทยาเขต  

เพ่ิมเตมิตาม

ความตองการ

ของผูใชงาน

ระบบ(ผูดูแล

ระบบ และ

ผูใชงานทีเ่ปน  

ผูกูยืม)  

6.  ระบบบันทกึตาราง

เรียนตารางสอบ 

เพ่ิมสวนบันทกึ

ตารางสอบ  

7.  ระบบรายงานตาราง

เรียนตารางสอบ 

รายงานตาราง

เรียนตารางสอบ 

ตามภาค

การศึกษาใหทุก

คนสามารถ

ตรวจสอบได  
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5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ

หนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ี

กําหนด  

คณะฯ ดําเนินการตามนโยบายรวมบริการ

ประสานภารกิจ ดังน้ัน คณะฯ จึงไดนํา

ระบบฐานขอมูลท่ีวิทยาเขตฯ จึงไดนํา

ระบบฐานขอมูลท่ี  มหาวิทยาลัยกําหนด

และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ มาเพ่ือ

การนํามาใชในการบริหารจัดการใน

หนวยงาน และการตัดสินใจตามพันธกิจ 

ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการท่ี

วิทยาเขตฯ กําหนด เชน ระบบสารสนเทศ

ดานการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศ

ดานกิจกรรมนิสิตระบบสารสนเทศดาน

นโยบาย งบประมาณและการคลัง อีกท้ัง

มหาวิทยาลัยก็มีนโยบายใหมีการสงขอมูล

ผานระบบเครือขายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไดแก 

ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา

(http://www.planning.ku.ac.th/plann

ing/index.php?option=com_content

&task=view&id=145&Itemid=177 ) 

(7.3-5-1)ระบบฐานขอมูลนิสิตสําหรับ

หนวยงาน

(https://misreg.csc.ku.ac.th/ku8/) 

(7.3-5-2)ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร

(https://misreg.csc.ku.ac.th/executiv

e/)(7.3-5-3) ระบบฐานขอมูล 

กพร.(http://www.opd.psd.ku.ac.th/ ) 

(7.3-5-4)   

7.3-5-1 ระบบฐานขอมูลดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา

(http://www.planning.ku.ac.th/plann

ing/index.php?option=com_content

&task=view&id=145&Itemid=177 ) 

7.3-5-2   ระบบฐานขอมูลนิสิตสําหรับ

หนวยงาน

(https://misreg.csc.ku.ac.th/ku8/)       

7.3-5-3   ระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูบริหาร

(https://misreg.csc.ku.ac.th/executive/) 

7.3-5-4    ระบบฐานขอมูล 

กพร.(http://www.opd.psd.ku.ac.th/ ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-5-1.pdf
https://misreg.csc.ku.ac.th/ku8/
http://202.28.33.137/docsar53/07/7.3/7.3-5-1.pdf
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id
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หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเส่ียง 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี

ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบ

พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดมี

การนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน

กระบวนการบริหารจัดการ โดยมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

บริหารความเส่ียง (7.4-1-1) โดยมี

ผูบริหารระดับสูงและผูแทนทุกภาควิชา

ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน ซ่ึงมีผูบริหารระดับสูงเขามา

มีบทบาทสําคัญในการกําหนดตาม

นโยบายการบริหารความเส่ียงหรือ

แนวทางในการบริหารความเส่ียง ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.4-1-2) 

และวิทยาเขต (7.4-1-3)    

7.4-1-1   คําส่ังคณะฯ ท่ี 082/2555 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

  
2 มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และ

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 

ดาน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธ

ของสถาบัน 

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน 

1. คณะฯ กําหนดใหมีการดําเนินการ

จัดการความเส่ียงคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 

กันยายน 2555 เพ่ือจัดทําแผนการ

บริหารความเส่ียงตามนโยบายบริหาร

ความเส่ียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย

ดําเนินการตามขั้นตอนการบริหารความ

เส่ียง คือ 1) มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ทํางาน 2 ) มีการวิเคราะหและระบุความ

เส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง 

7.4-1-2-นโยบายการบริหารความเส่ียง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2556 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 

ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียง

ดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

โดยทําการคัดเลือกตามการวิเคราะหและ

ท่ีประชุมรวมกันเพ่ือจะทําการประเมิน 

ผลกระทบและโอกาศในขั้นตอนตอไป  

(7.4-2-1)   

  
3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีได

จากการวิเคราะหในขอ 2  

คณะกรรมการดําเนินการจัดการความ

เส่ียงของคณะฯ นําจากผลการเรียงลําดับ

ปจจัยเส่ียงและทําการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเส่ียง ซ่ึงมีหัวขอ ดังน้ี  

1. อัตราสัมฤทธ์ิผลนิสิต  

2. จํานวนบุคลากรท่ีผลิตผลงานวิจัยมี

จํานวนนอย 3.  ขาดการบูรณาการ

ระหวางการเรียนการสอนการวิจัยและ

บริการวิชาการ  

4.   การจัดเก็บขอมูลเพ่ือนํามาเวิเคราะห 

ขาดฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจของ

ผูบริหาร 5.   จํานวนนิสิตแรกเขามี

แนวโนมลดลง        

6.  ระบบสารสนเทศของคณะฯยังไมเปน

ท่ีใชแพรหลาย คณะกรรมการการ

ดําเนินงานบริหารความเส่ียง ทําการ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ

เส่ียงท่ีคัดเลือกจากประเด็นท่ีมีปจจัย

เส่ียงท่ีเห็นวามีโอกาสท่ีจะเกิดและ

ผลกระทบสูงสุดในระดับสูงและสูง

มาก (7.4-3-1 )   

7.4-1-3   คําส่ังมก.ฉกส. ท่ี029/2555 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

บริหารความเส่ียงมก.ฉกส. และวาระการ

ประขุมคณะกรรมการดําเนินงานฯครั้งท่ี 

4/2555 

  
4 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมี

ระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตาม

แผน  

  คณะฯมีการประชุมการจัดทํารายงาน

การประชุม การดําเนินงานการจัดการ

ความเส่ียงคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร วันพฤหัสบดีท่ี 27 

กันยายน 2555 จํานวน 16 คน มาจัดทํา

การประเมินโดยจัดลําดับความเส่ียงท่ีเห็น

วามีโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบสูงสุด

ในระดับสูงและสูงมาก  กลาวคือ     

1.อัตราสัมฤทธ์ิผลนิสิต   

2. จํานวนนิสิตแรกเขามีแนวโนม มา

7.4-4-1-แผนการบริหารความเส่ียงคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

7.4-4-2-แจงแผนดํารงความตอเน่ืองตาม

ภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (business 

continuity plan) 

7.4-4-3-บันทึกนําสงแผนนโยบายการ

บริหารความเส่ียงคณะฯประจําป

งบประมาณ 2556  
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กําหนดเปนแผนการบริหารความเส่ียง 

(7.4-4-1)   คือ  

4.1ความเส่ียงดานนโยบายและ

ยุทธศาสตร (หรือกลยุทธ)ตามภารกิจ

หลัก - อัตราสัมฤทธ์ิผลนิสิต  

4.2. ความเส่ียงดานการบริหารจัดการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน - จํานวนนิสิตแรกเขามีแนวโนม

ลดลง  

4.3. ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) เพ่ิมเติม - ทรัพยากรเพ่ือ

ใชในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการมีไม

เพียงพอ (ฉบับเพ่ิมเติม)  สรุปมีจํานวน 3 

เรื่อง ไดแก  

1. ความเส่ียงดานนโยบายและ

ยุทธศาสตร (หรือกลยุทธ)ตามภารกิจ

หลัก ดานการเรียนการสอน คือ โครงการ

เพ่ิมอัตราผลสัมฤทธ์ิ ของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   

2. ความเส่ียงดานการบริหารจัดการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ดานการผลิต (ตามภารกิจหลัก

ของหนวยงาน) คือจํานวนนิสิตแรกเขาท่ี

มีความไมแนนอนของคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร               

3. ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) คือทรัพยากรเพ่ือใชใน

การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการมีไม

เพียงพอ (ฉบับเพ่ิมเติม)   สวนอีก 1 เรื่อง

น้ัน เปนการดําเนินการรวมกันกับ

คณะทํางานการบริหารความเส่ียงของ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร กลาวคือ 4.ความเส่ียงดานภัย

พิบัติทางธรรมชาติ (7.4-4-2)เนน

เตรียมพรอมรองรับความเส่ียงจากวาตภัย

และความเส่ียงความตอเน่ืองรวมจัดทํา

กับวิทยาเขต ดังน้ันจึงไดกําหนดรูปแบบ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ในการบริหารความเส่ียง พรอมท้ัง

กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลว

เสร็จ  และสรุปเปนแผนบริหารความ

เส่ียงของคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ในวันท่ี 27 กันยายน 

2555 และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯรวมรับทราบและพิจารณา

รวมกันกอนจัดสงไปยังวิทยาเขตตามศธ

0513.40301/1031 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2555   

  
5 มีการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภา

สถาบันเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 

ครั้ง  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมี

การติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

โดยมีทําหนังสือติดตาม ใหแตละ

สาขาวิชาและฝายงานตางๆท่ีรับผิดชอบ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

นโยบายการบริหารความเส่ียงคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําป 2555 (7.4-5-1) และจัดสง

กลับมายังคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงภายในวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 ตาม

แบบฟอรม แบบติดตามความกาวหนา

แผนบริหารความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2555 (7.4-5-2 ) และ

นําเขาเสนอในวาระการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

5/2556 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

เพ่ือรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง (7.4-5-3)  

7.4-5-1-บันทึกขอความท่ี ศธ 

0513.40301/ว1308 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 

2555 เรื่อง ขอใหรายงานการดําเนินงาน

ตามแผนนโยบายการบริหารความเส่ียง

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2556  

7.4-5-2-แบบติดตามความกาวหนาแผน

บริหารความเส่ียงคณะฯ 

7.4-5-3-รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

5/2556  

  
6 มีการนําผลการประเมิน และ

ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบ

ปถัดไป  

จากผลมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ 7.4-6-1  ไดนําผลการประเมิน

และขอเสนอแนะมีมติขอความรวมมือ

คณะกรรมการฝายวิชาการและฝาย

รับเขาฯ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน

ใหมากขึ้น  เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ียังคง

เหลืออยู โดยจะมีการติดตามในระยะ

ตอไปวาบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม ซ่ึง

7.4-6-1-สรุปมติประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2556 วันพุธท่ี15 

พฤษภาคม 2556 

7.4-6-2-รายงานการประชุมการ

ดําเนินการจัดการความเส่ียงคณะฯ วันท่ี 

3 เมษายน 2556 

7.4-6-3-แผนบริหารความเส่ียง(เพ่ิมเติม) 

เรื่อง ทรัพยากรเพ่ือใชในการเรียนการ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ผลประเมินทําใหพบปญหาและอุปสรรค

เพ่ิมเติมจากการท่ีจํานวนนิสิตแรกเขาท่ีมี

ความไมแนนอน สงผลกระทบตอการใช

ทรัพยากรเพ่ือใชในการเรียนการสอนวิชา

ปฏิบัติการไมเพียงพอ จากน้ัน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง นัด

ประชุมการดําเนินการจัดการความเส่ียง

เปนวาระพิเศษ ในวันพุธท่ี 3 เมษายน 

2556 ณ หองพรรณนานิคม และมีมติ

เห็นชอบท่ีจะจัดการความเส่ียงของคณะฯ

เพ่ิมเติม (7.4-6-2)และ(7.4-6-3) โดยจะ

นําผลการดําเนินการจากแผนบริหาร

ความเส่ียงท้ังหมดของคณะฯ รายงานผล

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงวิทยาเขตตอไป และตองรายงานผล

การดําเนินการแผนบริหารความเส่ียงไป

ยังวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนครและมหาวิทยาลัยสวนกลางตาม

แบบฟอรมตอไป (7.4-6-4)  

สอนวิชาปฏิบัติการไมเพียงพอ  

7.4-6-4-บันทึกนําสงแบบติดตามผลการ

ดําเนินงาน ตามแผนบริหารความเส่ียง 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑๓ (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 
ใชคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงต้ัง 

 (คะแนนเต็ม 5)  

4.7 4.7 

ตัวต้ัง= 4.700 ตัวหาร = 1.000  ผลลัพธ = 4.700 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

13-1 ผลประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร รอบปการศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4 คะแนน 4.250 4.25 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.5 คะแนน 4.700 4.70 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4.5 คะแนน 4.700 4.70 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ดังนี้ 

เนื่องจากนโยบายการคุมกําเนิดของรัฐบาลในอดีต ทําใหความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบันมี

แนวโนมลดปริมาณลงเมื่อเทียบกับจํานวนที่นั่งวางในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ เปนเหตุใหการแขงขันในการรับนิสิตระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึน ประกอบกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลมีความไมชัดเจน 

จึงเปนเหตุใหคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรเปนหนึ่งในหนวยงานที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว 

เนื่องมาจากรายไดหลักของคณะฯ ไดมาจากการจัดการศึกษา มากกวารอยละ 90   

ตั้งแตปงบประมาณ 2551-2554 คณะฯ จึงประสบปญหาดานการบริหารงบประมาณจากความไมมีเสถียรภาพ

ดานการเงินจากความไมแนนอนของจํานวนผูเรียนในแตละป  สงผลใหแนวโนมการไดรับจัดสรรงบประมาณจากแหลงเงิน

แผนดินและแหลงเงินรายไดมีความไมแนนอนและมีแนวโนมลดลง จากสภาพปญหาดังกลาว การวางแผนกลยุทธดาน

การเงินและงบประมาณจึงมีความสําคัญเปนอยางมากตอการบริหารงานของคณะฯ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและชวยควบคุมใหการบริหารงานดานตางๆดําเนินไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ แผนงาน 

และโครงการตางๆ  ที่กําหนดไวใหถูกตองและสมบูรณ พรอมทั้งเกิดความคลองตัวรวมทั้งประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก

การนํางบประมาณไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพ  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00242/&#3634;&
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ซ่ึงในปงบประมาณ 2553 คณะฯ จึงไดจัดทําแผนกลยุทธทางการงิน (พ.ศ.2554-2557) และในปงบประมาณ 55 

คณะฯ จึงไดมีการทบทวนและ ปรับปรุงแกไข แผนกลยุทธทางการเงิน (พ.ศ.2556-2559) และในปงบประมาณ 2557 ไดมี

การจัดทํากลยุทธทางการเงิน เพื่อเพิ่มความเชิ่อมโยง โดยตั้งเปาหมาย (4 ป 2558-2561) ไวเพื่อเปนกรอบแนวทางในการ

พัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณ และเปนกลไกเพื่อใหการใชจายงบประมาณจากแหลงภายในและภายนอก มี

เปาหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติไดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ และที่สําคัญสามารถติดตามผล ตรวจสอบ รายงาน

ผล และนําไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องใหดีข้ึน เพื่อเอ้ือตอการพัฒนากระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของคณะฯ 

ตอไป 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตวับงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา 

มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมนิไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

หมายเหตุ 

แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ สถาบันท่ีสามารถ

ผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ สอดรับไปกับแผนกลยุทธของ

สถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการ ดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธ

และประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซ่ึงจะ เปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับ

เวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของ

เงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน ใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดิน

หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือ

สถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ อื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมี

การวิเคราะหตนทุนของการ ดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ี

ระยะเวลาของแผนกลยุทธ ทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของสถาบัน  

คณะฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงินของคณะฯ (พ.ศ.2556-2559) 

(8.1-1-1) เปนกรอบแนวทางเพ่ือ

พัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณ

ของ อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบไดเครื่องมือท่ีจะนําพาใหการ

8.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงินของ

คณะฯ (พ.ศ.2556-2559) คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

8.1-1-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 

3/2556 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8_1-1-1.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-1-2.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วางแผนระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณมีประสิทธิภาพ และสราง

กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหา

งบประมาณ การใชจายงบประมาณจาก

แหลงภายในและภายนอก โดยจัดสรร

งบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ทางการเงินดังกลาว เพ่ือใหบริการจัดการ

ดานงบประมาณมีเปาหมายท่ีชัดเจนและ

ปฏิบัติไดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

คณะฯ และท่ีสําคัญสามารถติดตามผล 

ตรวจสอบ รายงานผล และนําไปปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือเอื้อตอการ

พัฒนากระบวนการดําเนินงานใน

ภาพรวมของคณะฯ ซ่ึงผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2556 

(8.1-1-2)   

  
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน

การเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการ

วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได  

คณะฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากร

ทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร 

และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดย

จะอยูในแผนกลยุทธทางการเงินของ

คณะฯ (พ.ศ.2556-2559) (8.1-2-1) ซ่ึงมี

แผนการใชจายงบประมาณประจําป

งบปรมาณ 2556 (8.1-2-2) ท่ีสอดคลอง

กับแผนกลยุทธทางการเงิน ซ่ึงมีการแจง

แผนการใชจายดังกลาวใหท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะรับทราบและ

ใชประกอบการดําเนินงานสําหรับ

ปงบประมาณ 2556 ในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 

9/2555 18 ตุลาคม 2555 วาระแผนการ

ใชจายงบประมาณเงินรายได ประจําป 

2556 (8.1-2-3)  

8.1-2-1 แผนกลยุทธทางการเงินของ

คณะฯ (พ.ศ.2556-2559) คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

8.1-2-2 แผนการใชจายเงินงบประมาณ

เงินรายได ประจําปงบประมาณ2556  

(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

8.1-2-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 

9/2555 

  
3 มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ

พัฒนาสถาบันและบุคลากร  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดมี

การจัดสรรงบประมาณประจําป

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการในแตละ

8.1-3-1  แผนการใชจายงบประมาณ 

2556 (1ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 

2556) 

8.1-3-2  รายงานการวิเคราะหทาง

การเงิน ปงบประมาณ 2556 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-2-2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-2-3___2_9.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-2-2.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/__2556.pdf
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พันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 

จากแผนการใชจายงบประมาณ 2556 

(1ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

(8.1-3-1) และรายงานการวิเคราะหทาง

การเงิน ปงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ฝายบริหาร งานคลังและ

พัสดุ (8.1-3-2)   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

  
4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน

ระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยาง

นอยปละ 2 ครั้ง  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดมี

การนํารายงานทางการเงินในสวนการ

รายงานสถานภาพการเบิกจาย

งบประมาณเงินรายได ในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ อยางนอยป

ละ 2 (8.1-4-1) และวิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดรายงานการ

วิเคราะหทางการเงิน ปงบประมาณ 

2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จาก สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร (8.1-4-2)    

8.1-4-1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 

8.1-4-2 รายงานการวิเคราะหทาง

การเงิน ปงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

  
5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ

วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ

ทางการเงินและความม่ันคงของสถาบัน

อยางตอเน่ือง  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการ

นําขอมูลทางการเงินไปใชในการบริหาร

จัดการ โดยมีการแจงสถานะการเงินและ

ความม่ันคงขององคกร ในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ อยาง

ตอเน่ือง (8.1-5-1) ไดมาวิเคราะหแผนกล

ยุทธทางการเงินคณะฯ (พ.ศ.2556-

2559) (8.1-5-2) กับจํานวนนิสิต และคา

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

FTES  โดยนําประมาณการคําขอเงิน

แผนดินและรายได มาคิดเทียบสัดสวน

เพ่ือรวมพิจารณาการทํางานตามแผน 

และตัดสินใจการใชจาย และไดระดม

8.1-5-1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ  

8.1-5-2  แผนกลยุทธทางการเงินของ

คณะฯ (พ.ศ.2556-2559) คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

8.1-5-3  แผนการใชจายงบประมาณ 

2557 (1ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 

2557) 

8.1-5-4  รายงานการวิเคราะหทาง

การเงิน ปงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-4-1_2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/__2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-5-1__2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-5-1__2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-5-1__2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/__2556.pdf
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ความคิดเห็นกรอบการใชจายเพ่ือจัดสรร

งบประมาณ 2557 ใหเกิดประสิทธิภาพ

มากท่ีสุดและเกิดประโยชนสูงสุดไดและ

สรุปจากการประชุมไดเปนแผนปฏิบัติ

การประจําป แผนการใชจายงบประมาณ 

2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 

2557) (8.1-5-3) และคณะฯ มีการแจง

รายงานการวิเคราะหทางการเงิน 

ปงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ใหคณะกรรมการประจํา

คณะทราบ เพ่ือใหรับทราบการวิเคราะห

ผลการดําเนินงานทางการเงิน การ

วิเคราะหตนทุนการผลิต  และผลการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน 

(8.1-5-4) พัฒนาการบริหารทางการเงิน

อยางตอเน่ือง  

  
6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ

ภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใช

เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี

สถาบันกําหนด  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดมี

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

committee) ภายในและภายนอกทํา

หนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฏเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายใน

และภายนอก ติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด คณะฯ ดําเนินการตามนโยบาย

รวมบริการประสานภารกิจ ดังน้ัน ฝาย

คลังของวิทยาเขต มีหนาท่ีตรวจสอบ

ภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ 

ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ

ดูแลรับผิดชอบการเบิกจายการใชจายใน

ทุกหมวดของงบประมาณ และทําหนาท่ี

สรุป รายงานการวิเคราะหทางการเงิน 

ปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัย 

8.1-6-1 รายงานการวิเคราะหทาง

การเงิน ปงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

8.1-6-2 สรุปการตรวจสอบรายจายจริง 

จากรายงานงบจายจริงประจําเดือน  

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/__2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-6-2__2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-6-2__2556.pdf
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เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร จาก ฝายบริหาร 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร (8.1-6-1) เพ่ือใหแตละ

คณะ/สํานัก ในการนําขอมูลไปใชในการ

รายงานผลการใชเงินในแตละป  โดย

อาศัยประมาณการคําของเงินแผนดิน

และรายไดมาคิดเทียบสัดสวนเพ่ือรวม

พิจาณาการทํางานตามแผน และตัดสินใจ

การใชจาย ซ่ึงนําไปรายงานผลการใชเงิน

ไปประกอบการพิจารณางบประมาณในป

ถัดไป รวมท้ังในการวิเคราะหดานตางๆ 

ตามพันธกิจหลัก และมีหนาท่ีสงรายงาน

สถานะการเงินในทุกเดือน (8.1-6-2) 

รวมถึงสรุปเปนปงบประมาณ เพ่ือใหแต

ละหนวยงานภายในวิทยาเขตโดยท่ัวกัน   

  
7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช

เงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการ

วางแผนและการตัดสินใจ  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช

เงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการ

วางแผนและการตัดสินใจ นําขอมูลไปใช

ในการพิจารณาความคุมคาของการใช

จายงบประมาณท่ีมุงเนนผลลัพธการ

ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนงาน

ประจําป ระยะปานกลาง ระยะยาว จาก 

รายงานการวิเคราะหทางการเงิน 

ปงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก 

ฝายบริหาร สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร (8.1-7-1) โดย

คณะฯ นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ ครังท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2557 (8.1-7-2) และไดนํา

แผนกลยุทธทางการเงิน ป 2555-2558 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร(8.1-7-3) 

8.1-7-1  รายงานการวิเคราะหทาง

การเงิน ปงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

8.1-7-2  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 

6/2557 

8.1-7-3  แผนกลยุทธทางการเงิน ป 

2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

8.1-7-4   รายงานขอมูลในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนครเปนประจําทุก

เดือน วาระรายงานสถานะทางการเงิน

สําหรับผูบริหาร 

8.1-7-5  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ  

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/__2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-7-2__2557.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-7-4.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA568/8.1/8_1-7-5.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เพ่ือตัดสินใจการใชจายและนําไปรายงาน

ผลการใชเงินไปประกอบการพิจารณา

งบประมาณในปถัดไปได ท้ังน้ี ไดมีการ

รายงานสถานะการเงิน ใหผูบริหารทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยา

เขต (8.1-7-4) และการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ (8.1-7-5) 

ทราบอยางตอเน่ือง   

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ - - ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ดังนี้  

 คณะฯ ไดพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของคณะฯ ใหเปนไปตาม

นโยบาย เปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยควบคุม 

ติดตาม ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต โดยไดนําระบบประกันคุณภาพ เขารวมเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน 

ของคณะฯ  

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 

ตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได

คุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

รายละเอียดดังตอไปนี ้

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ หรือ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 

ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด  

คณะฯ มีระบบและกลไกของการประกัน

คุณภาพของคณะฯ โดย คณะได  - แตงต้ัง

รองคณบดีฝายแผนพัฒนาองคกรและ

ประกันคุณภาพ (9.1-1-1) - แตงต้ังผูชวย

คณบดีฝายประกันคุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง (9.1-1-2) - แตงต้ัง

คณะกรรมการงานประกันคุณภาพคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร(9.1-1-3)  

- แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับสาขาวิชา (9.1-1-4)    

โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีตรวจสอบ

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของแต

ละสาขาวิชา วิเคราะหการรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายในของแตละ

สาขาวิชา ประสานงานทํางานประกัน

คุณภาพ เพ่ือรวบรวมผลการวิเคราะหไป

ประกอบการจัดทํารายงานการประเมิน

คุณภาพภายในระดับคณะฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ 

มีการประชุม เพ่ือพิจารณา กําหนด

แนวทาง และแผนงานดานการประกัน

คุณภาพของคณะ (9.1-1-5) พรอมท้ังมี

การตรวจประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา

ซ่ึงเปนการสรางกลไกในการตรวจประเมิน

คุณภาพของคณะฯ (9.1-1-6) และมีการ

ประชุมติดตามการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพเปนประจํา (9.1-1-7)   

9.1-1-1  คําส่ังแตงต้ังรองคณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

9.1-1-2  คําส่ังแตงต้ังผูชวยคณบดีฝาย

ประกันคุณภาพและบริหารความเส่ียง 

9.1-1-3  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

9.1-1-4  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 

9.1-1-5  แผนงานประกันคุณภาพของ

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2556 

9.1-1-6  แผนการตรวจประเมินคุณภาพ

ระดับสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2556 

9.1-1-7  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 

  
2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม

9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 29 

ต.ค. 2556 

javascript:void(window.open('http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-1-1_56.pdf','','resizable=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-1-2_56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-1-3_56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-1-4_56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-1-5_56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-1-6___2556.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-1-7_56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-2-1_56.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดมีการ

กําหนดนโยบาย และใหความสําคัญเรื่อง

การประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพคณะฯ มีการพิจารณา

กําหนดเปาหมายการประกันคุณภาพของ 

ระดับสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติจังหวัดสกลนครในการประชุม

ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 

2556( 9.1-2-1)และนําเสนอเพ่ือพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ

ในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 วันพุธท่ี 4 

ธันวาคม พ.ศ.2556( 9.1-2-2) หลังจากน้ัน

ใหหัวหนาสาขาวิชาเผยแพรเปาหมายการ

ดําเนินงานของสาขาวิชาใหบุคลากรใน

สาขาทราบเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายรวมกัน   

9.1-2-2  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 12/2556 

วันพุธท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2556 

  
3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ

ของสถาบัน  

คณะฯ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตาม

ลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย โดยใชรวมกันท้ัง

วิทยาเขต (9.1-3-1) โดยใชเกณฑ

มาตรฐาน เกณฑประเมินตนเองตามอัต

ลักษณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

9.1-3-1 ตัวบงชี้เพ่ิมเติม ผลการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและ

คุณลักษณะตามอัตลักษณ 

9.1-3-2 รายงานการประเมินคุณภาพ

ระดับสาขาวิชา 

  
4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ

ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน

ประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ

เสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

กําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล

ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 

Online และ 3) การนําผลการประเมิน

คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน  

4.1 คณะฯ มีการกําหนดใหสาขาวิชา 

ดําเนินการดานการประกันคุณภาพภายใน 

ตามแผนการประเมินคุณภาพภายในของ

คณะฯ (9.1-4-1, 9.1-4-2,9.1-4-3)

กําหนดคาเปาหมายการดําเนินงานของแต

ละองคประกอบ โดยมอบหมายใหรอง

คณบดีแตละฝายกํากับติดตาม ใหบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีวางไว ดําเนินงานการ

ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน ใน

แตละองคประกอบเปนระยะ โดยผานทาง

คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ

(9.1-4-4,9.1-4-5)  

4.2 มีการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพ 

ประจําปการศึกษา 2555 (9.1-4-6) เพ่ือ

9.1-4-1 แผนการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะฯ 

9.1-4-2 รายงานประเมินตนเองของ

สาขาวิชา 

9.1-4-3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ระดับสาขาวิชา 

9.1-4-4  ตารางกําหนดการมอบหมายงาน

ในคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

9.1-4-5 บันทึกขอความ การแจงเปาหมาย

การดําเนินงานของสาขาวิชาใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

9.1-4-6 รายงานประเมินคุณภาพ ประจําป

การศึกษา 2555 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-2-2_56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-3-1__.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-4-2__.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-4-1_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-4-2__.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-4-3_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-4-4__.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-4-5_____57.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA55/SAR55.pdf
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เสนอตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.3 นําผลการประเมินคุณภาพ ไปทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

คณะฯ โดยคณบดี มอบหมายใหรอง

คณบดี และเลขานุการคณะฯ ท่ีกํากับดูแล

แตละภารกิจ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ ตามแบบ 

สปค.01 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา

ตอไป (9.1-4-7) ท้ังน้ี คณะฯ ไดรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 26 – 28 มิถุนายน 

2556 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.30 อยูใน

เกณฑ ดี (9.1-4-8)    

9.1-4-7 แผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน

คุณภาพ (ส.ป.ค.01) 

9.1-4-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในคณะ ปการศึกษา 55 

  
5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลให

มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  

คณะฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน

โดยนําผลการประเมินมาระดมสมองเพ่ือ

หาแนวทางปรับปรุงโดยกําหนด

ผูรับผิดชอบปรับปรุงผลการประเมิน และ

ติดตามผลการดําเนินงานในท่ีประชุม

คณะกรรมการคณะอยาง

สมํ่าเสมอ (รายงานการประชุม) ท้ังน้ี

ผูบริหารระดับสูงไดรวบรวมขอคิดเห็น

ปรับปรุงเพ่ือนําไปกําหนดยุทธศาสตร

วางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2555-

2558) แผนปฏิบัติราชการ 4ป  และได

กําหนดตัวบงชี้เชิงกลยุทธในแผนการ

ปฏิบัติราชการในปการศึกษา

ถัดไป (แผนปฏิบัติราชการ ป 

2557)  สงผลใหเกิดการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

โดยไดรับความรวมมือจากหัวหนา

สาขาวิชาและรองคณบดีรวมถึงตัวแทน

บุคลากร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพ (ส.ค.01)(9.1-5-1) 

  

9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน

คุณภาพ (ส.ป.ค.01) 

9.1-5-2 แผนปฏิบัติราชการประจําป 

2557 

9.1-5-3 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 

9.1-5-4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ.2555-2558) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-4-7__01.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-4-8___55.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-5-1__01.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-5-2_action_plan_57__update__18__56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-5-3__4-7-56_-1.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-5-4__4__2555-2558.pdf
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6 มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 

องคประกอบคุณภาพ  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมี

การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

สวนกลาง เพ่ือสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษา ไดแก ฐานขอมูลงาน

บุคคล(9.1-6-1) ฐานขอมูลงานการเงิน

(9.1-6-2) และฝายงานประกันคุณภาพของ

คณะมีการนํา Dropbox ( 9.1-6-3) มา

เปนตัวชวยในการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพ โดยการ ใหคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ แบงปน ขอมูลเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพ ใหคณะกรรมการ

สามารถนํามาใชรวมกันได ทําใหการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

9.1-6-1 ฐานขอมูลงานบุคลากร 

9.1-6-2 ฐานขอมูลงานการเงิน 

9.1-6-3  Dropbox QA56 

  
7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม

พันธกิจของสถาบัน  

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร โดย

ความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยไดเชิญ

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการดังกลาวและมี

บุคลากรภายในคณะฯ รวมเสนอความ

คิดเห็นตอการทําประชาพิจารณราง

นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร(9.1-7-1) -บัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาแลว มหาวิทยาลัยเปดโอกาสให

มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกี่ยวกับภาวการณหางานทําของบัณฑิต 

เพ่ือประเมินผลวามหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต

ไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน

มากนอยเพียงใด และควรปรับปรุงในเรื่อง

ใดบาง เพ่ือจะไดนําขอมูลไปปรับใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือการผลิตบัณฑิตใน

อนาคต(9.1-7-2) - ผูใชบัณฑิต มีสวนรวม 

ในการประเมินผลการฝกงานของนิสิต 

(9.1-7-3) นิสิตมีสวนรวมในการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา (9.1-7-4) -นิสิต คณะฯ 

ใหนิสิตมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ 

โดยการประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารยในรายวิชาตางๆ(9.1-7-5) 

9.1-7-1คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

9.1-7-2  ผลการประเมินภาวการณหางาน

ทําของบัณฑิต 

9.1-7-3  แบบฟอรมประเมินนิสิตฝกงาน

ภาคฤดูรอน 

9.1-7-4  ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐาน 

9.1-7-5 รายงานสรุปการประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย ประจําป

การศึกษา 2556 

http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-6-3_dropbox.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-7-1_56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-7-2_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-7-3__.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-7-4_56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-7-5.pdf
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-ในการประเมินคุณภาพไดเชิญผูสราง

รายได ผูมีสวนไดสวนเสีย ต้ังแต ศิษยเกา 

ศิษยปจจุบัน ชุมชน เขารวมให

ขอเสนอแนะในการประกันคุณภาพภายใน  

  
8 มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน 

และมีกิจกรรมรวมกัน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

การสรางเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรู 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระหวางมหาวิทยาลัยโดยมีสถาบันท่ีเขา

รวมคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสกลนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พรอมท้ังมี

การลงนามการลงนามความรวมมือ

เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระหวางสถาบันการศึกษา 4 แหง เม่ือ

วันท่ี  25 มีนาคม 2555 (9.1-8-1) และใน

ปการศึกษา 2556 มีกิจกรรมรวมกัน 

ดังน้ีคือ - โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 

4 สถาบัน “เครือขายความรวมมือพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” จัด

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือ

เผยแพรและแลกเปล่ียนเรียนรูผลงาน

คุณภาพของหนวยงานระดับอุดมศึกษา 

และเพ่ือกระตุนและสรางแรงบันดาลใจให

เห็นความสําคัญของการดําเนินงานภายใต

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ 

โดยโครงการจัดขึ้นในวันท่ี วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2556 (9.1-8-2) -ประชุม

คณะกรรมการเครือขายความรวมมือ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใน

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 (9.1-8-3)  

9.1-8-1  บันทึกขอตกลงความรวมมือ

เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1-8-2  สรุปโครงการประกวดแนวปฏิบัติ

ท่ีดี 4 สถาบัน “เครือขายความรวมมือ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา” 

9.1-8-3  รายงานการประชุม

คณะกรรมการเครือขายความรวมมือ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

  
9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงาน

พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น

สามารถนําไปใชประโยชน  

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

กระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี ในแต

ละกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะมี

กิจกรรมโครงการประชุมบุคลากร คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ป 2555 

9.1-9-1  ผลการตัดสินผลงานโครงการ

โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 4 สถาบัน 

“เครือขายความรวมมือพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา” 

http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-8-1_56.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-8-2_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/9_1-8-3_.pdf
http://fse.csc.ku.ac.th/~fseqa/files/doc57/QA56/%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%A1/9_1-9-1__4_.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มีการนําเสนอเทคนิคในการทําโครงการ

บริการวิชาการ โดย อ.ดร.นารีรัตน กิติศรี

ปญญา ถายทอดใหกับบุคลากร หลังจาก

น้ันป 2556 คณะไดคัดสรรผลงานของ

หนวยงานในสังกัด เพ่ือสงเขาประกวด ใน

โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 4 สถาบัน 

“เครือขายความรวมมือพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา” ท่ีจัดขึ้นใน

วันท่ี วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือเปน

การเผยแพรวิธีปฏิบัติท่ีดีใหกับหนวยงาน

อื่นไดใชประโยชน  ซ่ึงผลงานท่ีคณะได

คัดเลือกสงเขาประกวดคือ โครงการ 

“บริการและพัฒนาวิชาการของสาขา

วิทยาศาสตร ประจําป 2556” ซ่ึงไดรับ

รางวัลชมเชย ในการประกวดครั้งน้ี 

(9.1-9-1)  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

9 ขอ 8 4.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

9 ขอ 9 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

9 ขอ 9 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.2 (สกอ.) คะแนนเฉล่ียของการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร                                                         

224 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยดานสํานึกดี มีคะแนนเฉล่ียไมตํ่า

กวา 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน 

คะแนนเฉล่ียท่ีนิ สิตประเมินตนเองดาน 

“ สํ า นึก ดี” ซ่ึ ง เปนการส ง เสริมให นิ สิต

ประพฤติตน มีความซ่ือสัตย สุจริต มีจิตใจท่ี

งดงาม มี คุณธรรม และ มีจริ ยธรรม มี

คาเฉล่ีย 3.88 

9.2-1 รายงานผลการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

และคุณลักษณะตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป

การศึกษา 2556 

  
2 การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยดานมุงม่ัน มีคะแนนเฉล่ียไมตํ่า

กวา 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน 

คะแนนเฉล่ียท่ีนิ สิตประเมินตนเองดาน 

“มุงม่ัน” ซ่ึงเปนการสงเสริมใหนิสิตทํางาน 

และโดยความมุงม่ัน ต้ังใจ มีความอดทน มี

วิริยะ อุตสาหะ และมุงผลสัมฤทธ์ิ มีคาเฉล่ีย 

4.07 

9.2-1 รายงานผลการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

และคุณลักษณะตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป

การศึกษา 2556 

  
3 การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยดานสรางสรรค มีคะแนนเฉล่ียไม

ตํ่ากวา 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน 

คะแนนเฉล่ียท่ีนิ สิตประเมินตนเองดาน 

“สรางสรรค” ซ่ึงเปนการสงเสริมใหนิสิตเปน

ผูใฝรู มีความขวนขวาย แสวงหาความรู มี

ความสามารถในการสรางมูลคา และคุณคา

จากความรู มีคาเฉล่ีย 4.23 

9.2-1 รายงานผลการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

และคุณลักษณะตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป

การศึกษา 2556 

  
4 การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยดานสามัคคี มีคะแนนเฉล่ียไมตํ่า

กวา 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน 

คะแนนเฉล่ียท่ีนิ สิตประเมินตนเองดาน 

“สามัคคี” ซ่ึงเปนการสงเสริมใหนิสิตมีความ

รวมมือ รวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถ

ทํางานเปนทีม และสามารถบูรณาการ

เชื่อมโยงในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม มี

คาเฉล่ีย 4.13 

9.2-1 รายงานผลการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

และคุณลักษณะตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป

การศึกษา 2556 

  
5 การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยรวมท้ัง 4 ดาน มีคะแนนเฉล่ียไม

ตํ่ากวา 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน 

คะแนนเฉล่ียท่ีนิสิตประเมินตนเอง รวมท้ัง 4 

ด าน ตามอั ต ลักษณของมหา วิทยา ลัย 

คาเฉล่ีย 4.08 

9.2-1 รายงานผลการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

และคุณลักษณะตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป

การศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๙.๑๕ (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน ใชคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

   

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.473/จํานวนป =1

ป)=4.473 

ผลการดําเนินงาน  

- 

รายการหลักฐาน 

- 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4.43 

(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.275/

จํานวนป =1ป)=4.275 

4.28 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.43 

(ผลรวมคะแนนประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโดยตน

สังกัด=4.473/จํานวนป =1ป)=4.473 

4.47 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4.43 

(ผลรวมคะแนนประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโดยตน

สังกัด=4.473/จํานวนป =1ป)=4.473 

4.47 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 
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บทท่ี 3  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก 

มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหาร

จัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชื้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

24 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 

ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย 

และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พบวา  มีการดําเนินงาน

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ มก. 1 

ตัวบงชี้  สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 37 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได

คะแนนเฉลี่ย 4.06 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 

4.13 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องคประกอบคุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 2.85 4.50 3.21 3.55 การดําเนินงานระดับด ี

องคประกอบท่ี 3   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 1.34 5.00 2.28 3.03 การดําเนินงานระดับพอใช 

องคประกอบท่ี 5   5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 6   5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 7   5.00 4.70 4.94 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 8   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 9   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกองคประกอบ 
2.47 4.89 3.58 4.13 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน

ตอง

ปรับปรุง 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับด ี

    

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวา ไดคะแนน 3.55 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวา ไดคะแนน 3.03 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา ไดคะแนน 5.00 ผลประเมินได

คุณภาพระดับ ดีมาก 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ไดคะแนน 4.67 ผลประเมิน

ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน

ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
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เรียนรู โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.06 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี หาก

พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.13 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดัง

ตารางท่ี 3.2  

ตารางท่ี 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐานอุดมศึกษา 

  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก 

มาตรฐานท่ี 1     3.37 3.37 การดําเนินงานระดับพอใช 

มาตรฐานท่ี 2 ก   5.00 4.70 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ข 2.47 4.78 4.31 4.14 การดําเนินงานระดับดี 

มาตรฐานท่ี 3   5.00 2.28 3.37 การดําเนินงานระดับพอใช 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกมาตรฐาน 

2.47 4.89 3.58 4.13 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน

ตองปรับปรุง 

การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดี 

    

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ดังนี้ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ไดคะแนน 3.37 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ไดคะแนน 4.48 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ไดคะแนน 3.37 

ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน 

ดานการเงิน และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ได

คะแนนเฉลี่ย 4.06 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนน

เฉลี่ย 4.13 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3 
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ตารางท่ี 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองดานการบริหารจัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตอง

ปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก 

1.ดานนักศึกษาและผูมีสวนได

สวนเสีย 

  4.83 3.91 4.37 การดําเนินงานระดับดี 

2.ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.57 4.82 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3.ดานการเงิน 1.34 5.00   3.17 การดําเนินงานระดับพอใช 

4.ดานบุคลากรการเรียนรูและ

นวัตกรรม 

1.78 5.00 2.35 2.87 การดําเนินงานระดับพอใช 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกมุมมอง 

2.47 4.89 3.58 4.13 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน

ตองปรับปรุง 

การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน

ระดับดี 

    

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร

จัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ดังนี้ 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ไดคะแนน 4.17 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี 

2. ดานกระบวนการภายใน พบวา ไดคะแนน 4.82 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

3. ดานการเงิน พบวา ไดคะแนน 3.17 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ไดคะแนน 2.87 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด

การศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองใน

ภาพรวมทุกมาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.06 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.13 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง

เรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก 

1. มาตรฐานดานศักยภาพ

และความพรอมในการจัด

การศึกษา 

          

 (1)ดานกายภาพ 5.00     5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (2)ดานวิชาการ 1.78 4.33 2.56 3.19 การดําเนินงานระดับพอใช 

 (3)ดานการเงิน   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (4)ดานการบริหารจัดการ   5.00 4.70 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ

มาตรฐานท่ี 1 

2.85 4.82 3.63 4.30 การดําเนินงานระดับดี 

2. มาตรฐานดานการ

ดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา 

          

 (1)ดานการผลิตบัณฑิต   5.00 3.37 4.07 การดําเนินงานระดับดี 

 (2)ดานการวิจัย 1.34 5.00 2.28 3.03 การดําเนินงานระดับพอใช 

 (3)ดานการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

  5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (4)ดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

  5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ

มาตรฐานท่ี 2 

1.34 5.00 3.57 4.03 การดําเนินงานระดับดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ 

ทุกมาตรฐาน 

2.47 4.89 3.58 4.13 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน

ตองปรับปรุง 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดี 

    

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาทุกดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ดังนี้ 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 
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- ดานกายภาพ พบวา ไดคะแนน 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

- ดานวิชาการ พบวา ไดคะแนน 3.19 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช 

- ดานการเงิน พบวา ไดคะแนน 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

- ดานการบริหารจัดการ พบวา ไดคะแนน 4.96 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย. 

- ดานการผลิตบัณฑิต พบวา ไดคะแนน 4.07 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี 

- ดานการวิจัย พบวา ไดคะแนน 3.03 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช 

- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา ไดคะแนน 4.39 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี 

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ไดคะแนน 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สามารถวิเคราะหจุด

แข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผูบริหารท่ีมีความสามารถเปนผูนําและมีวิสัยทัศน   

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ผูบริหารควรใชหลักศิลปะการบริหารคนและบริหารงาน โดยเนนความมีสวนรวมและเม่ือเกิดปญหา

ควรเรงดําเนินการแกไขใหทันทวงที 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรมีการวิเคราะหศักยภาพของหนวยงานตนเองวาสามารถดําเนินงานภายใตนโยบายเดียวกันกับ

มหาวิทยาลัยไดมากนอยเพียงใดและใหผูบริหารระดับสาขาตลอดจนบุคลากรไดจัดทําแผนกลยุทธของตนเองโดย

เนนหลักการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอีกท้ังควรใหอํานาจในการกํากับติดตามกับ

ผูบริหารระดับสาขาวิชาอยางเต็มท่ี 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

  การดําเนินการโครงการบางอยางมีความซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืนภายในวิทยาเขต ควรมีการบูรณาการ

เพ่ือลดความซํ้าซอนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

  ขอเสนอแนะ 

  ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานวิชาการท่ีชัดเจนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยา

เขตโดยใหครอบคลุมท้ังการพัฒนาดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และประเด็นการเพ่ิมสมรรถนะดานการเรียน

การสอน เทคนิคการสอน การวิจัย การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

 - 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรอยางถูกตอง 

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิตทุกปการศึกษา 

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง โดยออกแบบสํารวจความตองการศึกษาตอ 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทํา 
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5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ

หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

7. มีโครงการนํานักศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือใหเห็นการปฏิบัติงานจริง มีการอบรมนิสิตกอนฝกงาน 

และมีการฝกงานในสถานประกอบการจริง 

8. มีการประเมินผลการเรียนการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา แลวนําผลท่ีไดไปพัฒนาการเรียนการสอน 

9. มีการวิเคราะหอัตราการคงอยูของนิสิต แลวนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน เชน การจัดสอนเสริม  

10. มีการสงเสริมและสนับสนุนการใชอุปกรณและสื่อการสอนท่ีทันสมัย 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะกรรมการฝายวิชาการ มีกลไกการบริหารงานท่ีชัดเจนโดยมีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายใน

คณะฯ เปนกรรมการการดําเนินงาน และมีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง โดย

มีการจัดสรรทรัพยากร และคณะฯดําเนินงานท่ีเหมาะสม  

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สัดสวนคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอกยังมีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 60 (ปจจุบัน รอยละ 30) 

2. สัดสวนของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 30 (ปจจุบัน รอยละ 1) 

3. คณะยังไมมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะนิสิตระดับปริญญาโทในการจัดทําบทความวิทยานิพนธท่ีชัดเจน

เนื่องจากคณะอยูในชวงระยะแรกของการเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

4. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางทักษะในการนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการใหกับนิสิต 

  ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารคณะเพ่ิมมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกมากข้ึน ท้ังนี้

คณะควรพิจารณากําหนดทิศทางการศึกษาตอ และหาทุนสําหรับการศึกษาตอของอาจารย และประชาสัมพันธให

ทราบอยางท่ัวถึง 

2. คณะควรเพ่ิมการสนับสนุนท้ังทางตรงและทางออมในการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหอาจารยนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 

3. คณะควรมีการจัดทําแผนการสงเสริมทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธอยางเปนระบบ 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. มีการจัดตั้งโครงการเพ่ือสนับสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

2. คณะมีการทําแผนท่ีชัดเจนในการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และมีการจัดทําแผนการสงเสริม

ทักษะนิสิตในการทําวิทยานิพนธ 

3. คณะมีโครงการเพ่ือเพ่ิมอัตราผลสัมฤทธิ์นิสิตอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  จุดแข็ง 

1. มีบุคลากรวัยหนุมสาวจํานวนมาก 

2. มีจํานวนนิสิตเพ่ิมมากข้ึน 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เปดโอกาสใหบุคลากรวัยหนุมสาวไดแสดงความสามารถ 

2. ควรสงเสริมและปลอยใหนิสิตไดใชศักยภาพในตัวเองอยางเต็มท่ี 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. บุคลากรควรเปดโอกาสใหนิสิตใชศักยภาพในตัวเองมากกวานี้ (กาวกายกิจกรรมนิสิตใหนอยๆ 

บุคลากรควรเปนเพียงท่ีปรึกษาแนะนําใหคําปรึกษา)  

  ขอเสนอแนะ 

1. อาจารยตองสอนตามตารางสอน ไมควรนัดสอนนัดสอบนอกตาราง เพราะทําใหนิสิตวางแผนการทํา

กิจกรรมยาก 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. คาย วว บําเพ็ญ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการทํางานดําเนินงานวิจัยของบุคลากร โดยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนวิจัยแก

บุคลากรจากเงินงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ ตอเนื่องเปนปท่ี 8 นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2549 เปนตนมา 

2. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยโดยใชความรู ความสามารถ และ

ความเชี่ยวชาญชํานาญในแตละดาน รวมท้ังศักยภาพท่ีมีอยูในการสรางองคความรูใหมและการแกปญหาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม และนอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการประชุมวิชาการ 

และการนําเสนอผลงานวิชาการตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

3. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริม รวมท้ังกระตุนการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยบุคลากรสามารถนําผลงานวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรไปขอรับการสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดอีกดวย 

4. บุคลากรของคณะฯ สามารถผลิตงานผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและระดับนา

นานาชาติไดเปนจํานวนมาก และมีบทความทางวิชาการอีกเปนจํานวนมากท่ีไดรับการอางอิงท้ังในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
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5. คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังความพรอมในการผลิตผลงานวิจัย 

เพ่ือสรางความรวมมืออันดีกับหนวยงานภายนอก ท้ังบุคลากรภายในคณะฯ ยังมีความพรอมในการติดตอ

ประสานงานและสรางความรวมมืออันดีในการผลิตผลงานวิจัย โดยมีเครือขายและความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงาน

ภายนอกท้ังในทองถ่ิน ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 

6. คณะฯ มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  มีการ

พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยอง

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน โดยการประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีในโครงการเชิดชู

เกียรติบุคลากร สายวิชาการ ดานวิจัย พรอมท้ังมอบโลบุคลากรดีเดนในโครงการประชุมบุคลากรของคณะฯ  

7. คณะฯ มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ท้ังในวงการวิชาการและการนําไปใช

ประโยชน โดยมีการสงเสริมและจัดหาแหลงขอมูลขาวสารงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการ ท้ังใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ แลวนํามาเผยแพรประชาสัมพันธผานทาง e-mail address ของบุคลากรภายใน

คณะฯ และผานทางเว็บไซดงานวิจัยฯ ของคณะฯ อยูเปนประจําสมํ่าเสมอมาโดยตลอด   

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ (โดยรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนประธานคณะ

กรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เปนกรรมการ และมีผูชวยคณบดีฝายวิจัย เปน

เลขานุการ) มีการดําเนินการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ี

เปนระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนการ

ดําเนินงานท่ีกําหนดเอาไว ท้ังสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย การสงเสริม

พัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและ

จําเปนในการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจใหแกนักวิจัยอยางเหมาะสม 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ดําเนินการจัดตั้งนักวิจัยรุนอาวุโสหรือนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเฉพาะดาน ท้ังจากภายในคณะฯ และภายนอก

คณะฯ เพ่ือเผยแพรกระบวนการคิดและกระตุนการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ 

2. สนับสนุนและสงเสริมการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได 

3. สงเสริมใหมีผูชวยสอนและผูชวยวิจัย เพ่ือลดภาระงานดานการเรียนการสอนและเพ่ิมศักยภาพในการ

ทํางานวิจัยโดย ใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเขามามีสวนรวม 

  ขอเสนอแนะ 
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1. คณะฯ ควรมีผลักดันใหบุคลากรทุกทานรับทราบและรวมกันวางนโยบายและแผนการดําเนินงาน รวมท้ัง

กลยุทธในเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนและสงเสริม รวมท้ังผลักดันใหบุคลากรขอทุนอุดหนุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ ใหมากกวานี้ 

2. คณะฯ ควรมีนโยบายและผลักดันใหบุคลากรรวมกันสรางระบบการบริหารงานวิจัยเพ่ือสงเสริมและ

กระตุนใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยรวมกันเปนเครือขายวิจัยเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

คณะฯ รวมท้ังสนับสนุนและสงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือนักวิจัย

อาวุโสจากหนวยงานตางๆ ภายนอกคณะฯ เพ่ือสรางเครือขายวิจัยท่ีดีตอไปในอนาคต 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ (โดยรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนประธานคณะ

กรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เปนกรรมการ และมีผูชวยคณบดีฝายวิจัย เปน

เลขานุการ) มีการดําเนินการวางนโยบายงานวิจัยตามแผนงานและแผนของคณะฯ สงเสริมและพัฒนางานวิจัยของ

คณะฯ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการวิจัยรวบรวมผลงานวิจัยและจัดทําขอมูลเพ่ือเผยแพร

ผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ ตอสาธารณชนภายนอก และจัดทําสรุป รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงาน

ดังกลาว เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการกระตุนและผลักดัน

บุคลากร อันจะสงผลใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ ไดตอไป 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการใหบริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของคณะฯ และไดกําหนด

หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางเปนระบบ โดยยึดถือหลักการและ

ข้ันตอนการดําเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดโครงสรางหนวยงานเพ่ือเปน

กลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

2. คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณในวิชาชีพ และไดรับการยอมรับจากท้ัง

ภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ โดยทางคณะฯ มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงสามารถนําความรูและประสบการณจากการ

บริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการดําเนินงานวิจัยไดเปนอยางดี 

3. บุคลากรของคณะฯ ไดรับการยอมรับจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดสกลนครและจังหวัด

ใกลเคียงโดยรอบ  ตลอดจนประเทศเพ่ือนบานท่ีใกลเคียง ในการเปนท่ีปรึกษาและใหการบริการวิชาการแกสังคม 

อาทิเชน  โครงการพัฒนาวิชาการทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ประจําป 2556 และประจําป 2557

ท่ีใหการบริการวิชาการทดสอบวัสดุสิ่งกอสรางตางๆ และการวิเคราะหคุณภาพน้ําอันเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดีแก

หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ซ่ึงไดรับการยอมรับความเชื่อถือมาโดยตลอด และมีการกําหนดอัตรา

คาบริการวิชาการท่ีเปนมาตรฐาน  
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4. คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังความพรอมในการใหบริการ

วิชาการแกสังคม เพ่ือสรางความรวมมืออันดีกับหนวยงานภายนอก และบุคลากรภายในคณะฯ เองก็มีความพรอม

ในการติดตอประสานงานและสรางความรวมมืออันดีในการใหบริการวิชาการ โดยมีเครือขายและความสัมพันธท่ีดี

กับหนวยงานภายนอกท้ังในทองถ่ิน ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ (โดยรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนประธานคณะ

กรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เปนกรรมการ และมีหัวหนาศูนยวิจัยและบริการ

เทคโนโลยี เปนเลขานุการ)  ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยาง

เปนระบบ โดยยึดถือหลักการและข้ันตอนการดําเนินงานตามระเบียบของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีการ

จัดโครงสรางหนวยงานเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว ซ่ึงใหบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการ

จัดการเรียนการสอน และการวิจัย รวมท้ังสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และ

การวิจัย ไดอยางเปนรูปธรรม 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

กระตุนใหบุคลากรของคณะฯ มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคมใหครอบคลุมและท่ัวถึงทุก

สาขาวิชา โดยเนนการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ขอเสนอแนะ 

 คณะฯ ควรผลักดันนโยบายและกําหนดแผนการดําเนินงานเปดทําการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เพ่ิมเติมในหลักสูตรอ่ืนๆ ใหมากข้ึนเพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และ

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังเปนการพัฒนาคุณวุฒิใหสูงข้ึนโดยเร็ว เพ่ือใหสามารถใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมไดในขอบเขตท่ีมากข้ึนกวาปจจุบัน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ (โดยรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนประธานคณะ

กรรมการฯ มีตัวแทนบุคลากรจากทุกสาขาวิชาภายในคณะฯ เปนกรรมการ และมีหัวหนาศูนยวิจัยและบริการ

เทคโนโลยี เปนเลขานุการ) มีการดําเนินการวางนโยบายงานบริการวิชาการตามแผนงานและแผนของคณะฯ 

สงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการของคณะฯ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ 

รวบรวมผลงานจัดทําขอมูลเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ ตอสาธารณชนภายนอก และจัดทํา

สรุป รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปอยางตอเนื่อง 

เพ่ือเปนการกระตุนและผลักดันบุคลากร อันจะสงผลใหบุคลากรดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมไดตอไป 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  จุดแข็ง 

1. บุคลากรและนิสิตในคณะมีความเขาใจในศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินเปนอยางดี 
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  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สงเสริมใหบุคลากรและนิสิตในคณะมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ิน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. - 

  ขอเสนอแนะ 

1. - 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. - 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

  จุดแข็ง 

1. บุคลากรคณะฯมีอายุเฉลี่ยยังไมมาก ทําใหศักยภาพในการเรียนรูสิ่งใหมไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเปนการสงเสริมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

2. คณะฯมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ อันเนื่องจากมีการเรียนการสอนในศาสตรนี้ 

ซ่ึงเปนประโยชนในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในคณะฯ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดรายจาย 

2. คณะฯ ควรมีกิจกรรมอบรมหรือเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ดวยเหตุท่ีคณะฯยังเปนหนวยพ่ีเพ่ิงจัดตั้งเม่ือไมนานมานี้ ทําใหความรูความเขาใจดานระเบียบ

กฎเกณฑ ยังมีไมมากนัก ทําใหเกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการบางในบางคราว 

2. ดวยเหตุท่ีบุคลากรคณะฯยังมีอายุเฉลี่ยไมมาก ทําใหการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงบริหารตาม

หนวยงานยอยตางๆทําไดยาก เพราะบุคลากรใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเองตามงานวิชาการมากกวา  

  ขอเสนอแนะ 

1. ดวยเหตุท่ีคณะฯ ยังเปนหนวยงานท่ีเพ่ิงจัดตั้ง ทําใหยังมีความรูความเขาใจในกฎเกณฑ ระเบียบท่ี

เก่ียวของไมมากนัก จึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรกฎระเบียบท่ีจําเปน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. - 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

  จุดแข็ง 

1.    คณะฯ มีการบริหารจัดการดานงบประมาณตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ 
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2.    คณะฯ มีการวางแผนการใชจายงบประมาณประจําปอยางเปนระบบ 

3.    คณะฯ มีการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4.    คณะฯ มีการสงเสริมในการแสวงหารายไดจากดานการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 

5.    ผูบริหารของคณะฯ สามารถตรวจสอบผลการใช จายเงิน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน

ไดทันเวลา 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. - 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1.    ระบบ ERP มีข้ันตอนการปฏิบัติทางการเงินท่ียุงยาก มากข้ันตอน ลาชา ในการใชเงินและขาดความ

คลองตัว 

2.    บุคลากรควรติดตามขาวสารเรื่องระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหมทางการเงิน 

  ขอเสนอแนะ 

1.    คณะควรนําขอมูลทางการเงิน ขอมูลการวิเคราะหสถานะทางการเงินท่ีดําเนินการอยูแลวนํามาวิเคราะห

เพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคตของคณะ  

แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. - 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มุงม่ันท่ีจะขับเคลื่อนการทํางานของคณะฯ โดยนําระบบประกันคุณภาพเปนตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงาน ท่ีชัดเจน 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. - 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. - 

  ขอเสนอแนะ 

1. - 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. – 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับภาควิชา 

และหนวยงานยอยตางๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

 
หนวยงาน คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 

องค 1 องค 2 องค 3 องค 4 องค 5 องค 6 องค 7 องค 8 องค 9 รวม ระดับ

คุณภาพ 

สํานักงานเลขานุการ

คณะ 

       4.28 ดี 

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

 2.08 3.67 2.75 0.5 2.00    2.30 ตอง

ปรับปรุง 

วิศวกรรมเครื่องกล

และการผลิต 

 2.34 4.33 2.91 1.50 2.00    2.69 พอใช 

วิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

 3.53 4.33 4.00 5.00 2.00    3.86 ดี 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 3.38 3.67 3.05 3.00 5.00    3.43 พอใช 

วิทยาศาสตร  3.71 4.67 3.10 5.00 5.00    4.02 ดี 
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บทท่ี 4  

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับคณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 

2556 ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556– 31 พฤษภาคม 2557) ระหวางวันที่ 

22-23 กรกฎาคม 2557 เพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง    

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หวังเปนอยางยิ่ง วาผลการประเมินคุณภาพคร้ังนี้ จะเปน

ประโยชน โดยตรงตอคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร และเกิดประโยชนโดยรวมตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 

1. ศาสตราจารย ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

ประธานคณะกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ อัครประถมพงศ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย รองประธานคณะกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.ทวปี  ชัยสมภพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร กรรมการ 

4. นางอรุณศรี  นิภานันท สํานักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนครวิทยาเขตสกลนคร 

กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวอนสิา  วรรณรี สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนครวิทยาเขต

สกลนคร 

ผูชวยเลขานุการ 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร           ป

การศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงดําเนินการประเมิน

คุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ระหวางวันท่ี 22-23 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดย

คณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2556 (1 

มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ อาจารย จํานวน 6 คน 

บุคลากร จํานวน 5 คน  นิสิต จํานวน 8 คน  ศิษยเกา จํานวน 3 คน ผูเก่ียวของ จํานวน 2 คน(ผูประกอบการท่ีรับ

นิสิตเขาทํางาน 1 คน และผูใชบริการ 1 คน)  รวมผูใหสัมภาษณท้ังหมด 24 คน 

  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 

9 องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 37 ตัวบงชี้ (สกอ. 23 ตัวบงชี้ 

มก. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ไมรวมตัวบงชี้ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) โดยผลการประเมิน
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ตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.13 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.93 ได

คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ รวม 37 ตัวบงชี้ 
องคประกอบคุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 2.85 4.25 3.21 3.47 การดําเนินงานระดับพอใช 

องคประกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 4 1.34 5.00 2.28 3.03 การดําเนินงานระดับพอใช 

องคประกอบท่ี 5 - 4.50 2.96 3.73 การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 7 - 5.00 4.70 4.94 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกองคประกอบ 

2.47 4.72 3.27 3.93 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน

ตองปรับปรุง 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับพอใช 

    

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

  ไมมี 

แนวทางเสริม 

ไมมี 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

   ไมมี 

 ขอเสนอแนะภาพรวม 

1. แผนกลยุทธของคณะฯ  ควรใหความสําคัญกับการคิดเชิงกลยุทธ  (Strategic Thinking)  เพ่ือใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงเชิงการบริหารจัดการมุงสูเปาประสงคท่ีระบุไวในวิสัยทัศน นโยบายและกําหนดตัวบงชี้ของแผลกล

ยุทธท่ีเนนผลลัพธหรือผลกระทบมากข้ึน (Outcome KPI)  เปนตัวกําหนดทิศทางของคณะ  และมีแผนพัฒนางาน
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ประจํา  และตัวบงชี้การพัฒนาเปนตัวขับเคลื่อน  โดยไมใชตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  หรือ  สมศ.  มาเปน

กรอบคิด 

2. ควรพัฒนาแนวคิดการบูรณาการระบบการวางแผนและบริหารโครงการบริการวิชาการ  ใหสามารถ

บูรณาการไปพรอมๆกับการเรียนรูของนิสิตและการวิจัยของอาจารย  โดยมีเปาหมายใหงานบริการเกิดประโยชนตอ

ผูใชหรือผลกระทบตอสังคม  นิสิตไดรับการเรียนรูผานกระบวนการบริการวิชาการ  หรือผานกระบวนการวิจัยของ

อาจารย  และอาจารยสามารถสรางผลงานวิจัยจากโครงการบริการวิชาการ  (ควรดําเนินการในระดับวิทยาเขตฯ 

ดวย) 

3. ควรทบทวนการใชกระบวนการจัดการความรู  และบริหารจัดการความเสี่ยงใหเปนเครื่องมือสําหรับการ

บริหารมุงสูเปาหมายทางดานยุทธศาสตร กลยุทธ(ควบคูกับการวางแผนกลยุทธทางการเงินท่ีมีความออนไหวจาก

การพ่ึงพารายไดจากคาธรรมเนียมนิสิตในสัดสวนท่ีสูงมาก)  ท่ีคณะมุงเนนในแตละป  โดยเฉพาะดานการวิจัยและ

การเรียนการสอน  เพ่ือใหคณะเปนองคกรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  ตาม

วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  และควรเพ่ิมบทบาทของกรรมการประจําคณะใหพิจารณาทบทวนและใหขอเสนอแนะตอ

ผูบริหารตอนโยบาย  แผนกลยุทธและการจัดการความเสี่ยงมากยิ่งข้ึน 

4. ควรมีแผนการรับนิสิตท่ีสอดคลองกับจํานวนอาจารยประจํา หองเรียนและหองปฏิบัติการ  เพ่ือใหการ

เรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ไมมีภาระงานสอนมากเกินไปจนไมมีเวลาทํางานวิจัย 

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ดาน 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานครบท้ัง 4 พันธกิจ โดยเฉพาะพันธกิจดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม มีรายละเอียด ดังนี้  

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต    ไดคะแนนเฉลีย  3.78  อยูในระดับดี 

พันธกิจดานการวิจัย     ไดคะแนนเฉลี่ย  3.03  อยูในระดับพอใช 

พันธกิจดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไดคะแนนเฉลี่ย  3.73  อยูในระดับดี 

พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไดคะแนนเฉลี่ย  4.67  อยูในระดับดีมาก 

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปการศึกษา 2555 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2555  พบวา คณะฯ 

มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการท้ังหมดตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 14 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 14 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินงาน 0 กิจกรรม 

และยังไมไดดําเนินงาน 0 กิจกรรม   

หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไมไดดําเนินงาน ขอใหระบุสาเหตุหรือเหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการได

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ท่ีกําหนดในแตละโครงการกิจกรรม 
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ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับ

การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย มาแลว 12 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ 

ครั้งท่ี 12 ในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันท่ี 26-28 

มิถุนายน 2556 พบวา มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบงชี้ จาก 24 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร  ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 4.43 อยูในเกณฑดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ

กรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ใหคะแนน 4.30 อยูในเกณฑดี 

แนวทางวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เพ่ือใหขอเสนอแนะในการเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

4. เพ่ือจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและแจงผลใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ

ตลอดจนเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบตอสาธารณชน  

  กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ระหวางวันท่ี 22 – 23 กรกฎาคม 2557 
 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 

เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหาร คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ณ หองประชุมพรรณานิคม 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 
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เวลา 09.30 – 10.30 น. ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบป

การศึกษา 2556 ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต  รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมอง

ดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปท่ีผานมา  

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  

เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 

                                         - สัมภาษณคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

                                         - สัมภาษณผูบริหารของหนวยงาน (หัวหนาสาขาข้ึนไป) 

เวลา 11.00 – 12.00 น.       คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

เวลา 14.00 – 14.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ 

กลุมท่ี 1 กลุมอาจารยไมใชผูบริหาร ของแตละภาควิชา จํานวน  6 คน   

   ณ  หอง Common room   

กลุมท่ี 2 กลุมนิสิตทุกระดับคละชั้นป  จํานวน 8  คน 

   ณ  หองประชุมพรรณานิคม 

  กลุมท่ี 3 กลุมบุคลากรขาราชการ พนักงาน และลูกจาง จํานวน 5  คน 

              ณ หองประชุมคณบดี 

เวลา 14.45 – 15.30 น. กลุมท่ี 4 กลุมศิษยเกา และผูมีสวนเก่ียวของ  จํานวน 5 คน  

   ณ  หองประชุมพรรณานิคม 

เวลา 15.30 – 16.30 น.      ตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 

เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ณ หองประชุมพรรณานิคม 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ)  
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 เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหารและ

บุคลากร ณ หองประชุมพรรณานิคม 

 วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 

ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง  

  เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเพ่ือให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง

ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 

องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 37 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉล่ีย 4.13 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.93 ไดคุณภาพ

ระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 2.85 4.25 3.21 3.47 การดําเนินงานระดับพอใช 

องคประกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
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องคประกอบคุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 1.34 5.00 2.28 3.03 การดําเนินงานระดับพอใช 

องคประกอบท่ี 5 - 4.50 2.96 3.73 การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 7 - 5.00 4.70 4.94 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกองคประกอบ 

2.47 4.72 3.27 3.93 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน ตองปรับปรุง ระดับดีมาก ระดับพอใช     

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ในรอบปการศึกษา 2556 

สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  
ตัวบงชี้

คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

หมายเหตุ 

    ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

(/ = บรรลุ 

, x = ไม

บรรลุ) 

(เกณฑ 

สกอ.) 

(เชน เหตุผลของ

การประเมิน 

ท่ีตางจากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 7 ขอ - - 8 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  5 ขอ - - 5 / 4   
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ตัวบงชี้

คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 รอยละ 

60 

0.00 0.00 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก=30.233 เม่ือเทียบคารอยละ

ของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5=  

รอยละ 60 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได

เทากับ 2.519) 

(คาการเพ่ิมขี้นของรอยละอาจารยประจํา

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป

ท่ีผานมา=8.073 เม่ือเทียบคาการเพ่ิมขี้

นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี

ผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 12 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได

เทากับ 3.364) 

 เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 

3.364 

x 3.36   

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 รอยละ 30 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ=1.163 เม่ือเทียบ

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป 

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 0.194) 

(คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจํา

ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=-0.997 

เม่ือเทียบคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละ

อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

6 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ -

0.831 คะแนนจึงถูกปรับคา=0) 

 เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน 

= 0.194 

x 0.19   

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 7 ขอ - - 7 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 7 ขอ - - 7 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 7 ขอ - - 6 x 4   

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 6 ขอ - - 5 x 4  ไมพบการตีพิมพใน
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ตัวบงชี้

คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

หมายเหตุ 

วารสารระดับ

นานาชาติ (ขอ 7) 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 5 ขอ - - 5 / 5   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๑ 

รอยละ 

80 

0.00 0.00 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ=181/จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ

แบบสํารวจ =199) เทากับรอยละ  

90.96 เม่ือเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 

คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ 

4.548 

/ 4.55   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๒ 

3.85 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)  = 3.930 

/ 3.93   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๓ 

รอยละ 

10 

0.00 0.00 0 x 0   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๑๔ 

2.80 0.00 0.00 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา

เทากับ 264.000/จํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมดเทากับ 86.000 ) เทากับ 

3.070 เม่ือเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย

เปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ัน

คะแนนจึงเทากับ 2.558 

x 2.56   

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 7 ขอ - - 6 x 4  ไมพบกิจกรรม

พัฒนาความรูให

ศิษยเกา (ขอ 5) 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 6 - - 6 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 7 ขอ - - 7 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 6 ขอ - - 6 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 180,000 

บาท/คน 

0.00 0.00 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

สรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบัน = 3,232,905.00/จํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=

67.00)=48,252.31 บาทเม่ือเทียบคา

คะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท 

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 1.340) 

x 1.34   
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ตัวบงชี้

คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๕ 

รอยละ 3 0.00 0.00 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

เทากับ14.500/จํานวนอาจารยและ

นักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ86.000) 

= รอยละ16.860 เม่ือเทียบคารอยละ 

20 เทากับ 5 คะแนน  ดังน้ันคะแนน

เทากับ 4.215 

/ 4.22   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๖ 

รอยละ 

2.5 

0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=5.000/

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร =86.000)= รอยละ 

5.814 เม่ือเทียบคารอยละ 20 เทากับ 

5 คะแนน  จึงมีคาเทากับ 1.454 

x 1.45   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๗ 

รอยละ 1 0.00 0.00 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ

ท่ีไดรับรองคุณภาพ = 2.000/จํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด = 86.000)= รอยละ 2.326  

เม่ือเทียบคารอยละ 10 เทากับ  5 

คะแนน จึงมีคาเทากับ 1.163 

/ 1.16   

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 5 ขอ - - 4 x 4  ไมพบการบูรณา

การผลสําเร็จของ

การบูรณาการท้ัง 3 

ภารกิจ (ขอ 5) 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 5 ขอ - - 5 / 5   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๘ 

รอยละ 

30 

0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=

3.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการท้ังหมด =26.000)=

มีคาเทากับ รอยละ 11.538 เม่ือเทียบ

คารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  จึงมี

คาเทากับ 1.923 

x 1.92   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๙ 

5 ขอ - - 4 x 4  ไมพบหลักฐาน

แสดงผลกระทบตอ

สังคม 
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ตัวบงชี้

คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 6 - - 5 x 5   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๑๐ 

5 - - 4 x 4  ไมพบ ไดรับการยก

ยองระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ (ขอ 

5) 

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๑๑ 

5 ขอ - - 5 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 7 ขอ - - 7 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 5 ขอ - - 5 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 5 ขอ - - 5 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 6 ขอ - - 6 / 5   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๑๓ 

4.5 

คะแนน 

4.70 1.00 4.700 / 4.7   

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 7 ขอ - - 7 / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 9 ขอ - - 9 / 5   

ตัวบงชี้ สมศ. 

ท่ี ๑๕ 

4.43 0.00 0.00 0 / 0   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของ

ทุกองคประกอบ 
  

      3.93   

   

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5 .00  ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดวา ไมพบจุดแข็ง  จุดออน และไมมี

ขอเสนอแนะ ในองคประกอบท่ี 1 

 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน  13  ตัวบงชี้ (สกอ. 

8 ตัวบงชี้ และ สมศ. 5 ตัวบงชี้)  พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
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เฉล่ีย 3.55 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.47 ไดคุณภาพระดับ

พอใช  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 

ไมมี 

  แนวทางเสริม 

ไมมี 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยมีคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. ในบางสาขาวิชามีจํานวนนิสิตมาก ทําใหอัตราสวน FTES : FTET สูง (22.32 : 1) ในภาพรวมของคณะ

จนอาจกระทบตอคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

3. นิสิตปริญญาโทไมสามารถจบการศึกษาไดตามแผน 

   

ขอเสนอแนะ 

4. ควรมีมาตรการเชิงรุกเพ่ือสงเสริมใหอาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกและขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ในระดับ 

5. ควรมีแผนการรับนิสิตท่ีสอดคลองกับจํานวนอาจารยประจํา หองเรียนและหองปฏิบัติการ 

6. ควรกําหนดมาตรการใหนิสิตปริญญาโทสามารถจบการศึกษาไดตามแผนหรือจบไดเร็วข้ึนกวาท่ีเปนอยู

ในปจจุบัน 
 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ 

พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี

มาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 ไดคุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. คณะมีคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีวางแผน ประเมินผล และปรับปรุงระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

2. เนื่องจากคณะมีอาจารยท่ีมีอายุยังไมมาก(อายุตางจากนิสิตไมมาก) ทําใหมีความสัมพันธท่ีดีระหวาง

อาจารยกับนิสิตสงผลใหนิสิตมีกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยอาจารยใหคําปรึกษาในการทํากิจกรรมอยาง

เขมแข็ง 
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  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะเพ่ือประเมินผลและปรับปรุงระบบการ

ใหคําปรึกษาโดยทําแตละภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณสําหรับศิษยเกาท่ี

เปนรูปธรรมและมีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมดวย 

  ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการกําหนดเง่ือนไขใหนิสิตระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพใน

ทุกกิจกรรมท่ีนิสิตเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนจากคณะ 

2. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาโทในดานกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมอ่ืนๆ 

  

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน  6 ตัวบงชี้ (สกอ. 3 ตัวบงชี้ 

และ สมศ. 3 ตัวบงชี้) พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.03 

ไดคุณภาพระดับพอใช   สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.03 ไดคุณภาพระดับพอใช 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 

ไมมี 

  แนวทางเสริม 

  ไมมี 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จํานวนโครงการและงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมีนอย 

2. งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนมีนอย 

3. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมีนอย 

  ขอเสนอแนะ 

3. ควรสงเสริมและกําหนดมาตรการใหอาจารยขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมากข้ึน 

4. ควรสงเสริมและกําหนดมาตรการการผลิตผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรภายนอกนําไปใช

ประโยชนมากข้ึน 

5. ควรสงเสริมและกําหนดมาตรการการผลิตผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรภายนอกนําไปใช

ประโยชนมากข้ึน  
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 6 

ตัวบงชี้ (สกอ. 2 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 4 ตัวบงชี้) พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการ

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.39 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย  

3.73    ไดคุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 

ไมมี 

  แนวทางเสริม 

ไมมี 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การประเมินผลความสําเร็จของงานบริการวิชาการแบบบูรณาการ 

  ขอเสนอแนะ 

1. พัฒนาแนวคิดและตัวบงชี้เชิงบูรณาการ  งานบริการวิชาการแกสังคมกับวิจัยและการเรียนการสอน 

2. ทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดการบูรณาการและความเขมแข็งของชุมชน 

3. ปรับปรุงระบบวิธีการติดตามการจัดเก็บและรายงานขอมูลบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนหรือ

ผลกระทบตอสังคม   

  

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 

ตัวบงชี้ (สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้) พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการ

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย  4.67  ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน

เฉล่ีย 4.67 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. คณะมีขอไดเปรียบในการอยูใกลชิดกับชุมชนท่ีมีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสืบทอดมาถึงปจจุบัน 

  แนวทางเสริม 

1. ควรใชโอกาสในการคนหาโจทยวิจัยท่ีจะมาพัฒนาขีดความสามารถใหกับชุมชน  โดยอาจบูรณาการกับ

การเรียนการสอนนิสิต  และมีการพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยท่ีใชในการแกปญหา สรางความสามารถใน

การจัดการภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางตอเนื่อง 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 

ไมมี 

  ขอเสนอแนะ 

ไมมี 
  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน  5 ตัว

บงชี้ (สกอ. 4 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้) พบวา พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการ

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.94 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ        มี

คะแนนเฉล่ีย 4.94  ไดคุณภาพระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. ผูบริหารคณะใหความสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารงาน  และมีภาวะผูนําโดยการมีสวนรวมของ

คณาจารยและบุคลากรและมีการใชการจัดการความรู  การบริหารความเสี่ยง  ระบบสารสนเทศ  เปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการ  มุงสูองคกรท่ีมีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพสูง 

  แนวทางเสริม 

1. ควรทบทวนการใชกระบวนการจัดการความรู  และบริหารจัดการความเสี่ยงใหเปนเครื่องมือสําหรับ

การบริหารมุงสูเปาหมายทางดานยุทธศาสตร กลยุทธ(ควบคูกับการวางแผนกลยุทธทางการเงินท่ีมี

ความออนไหวจากการพ่ึงหารายไดจากคาธรรมเนียมนิสิตในสัดสวนท่ีสูงมาก)  ท่ีคณะมุงเนนในแตละป  

โดยเฉพาะดานการวิจัยและการเรียนการสอน  เพ่ือใหคณะเปนองคกรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  ตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  และควรเพ่ิมบทบาทของกรรมการประจํา

คณะใหพิจารณาทบทวนและใหขอเสนอแนะตอผูบริหารตอนโยบาย  แผนกลยุทธและการจัดการความ

เสี่ยงมากยิ่งข้ึน 

2. ใหคณะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจอยางมีทิศทางครบทุกระบบ (MIS) 

3. ทบทวน ปรับปรุงงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถสูงข้ึน  รวมท้ังการ

จัดการสภาพแวดลอมการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงานใหอยูในระดับท่ี

เหมาะสม ยืดหยุน 

  

จุดท่ีควรพัฒนา 

ไมมี 

  ขอเสนอแนะ 

ไมมี 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ 

พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี

มาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดวา ไมพบจุดแข็ง  จุดออน และไมมีขอเสนอแนะ 

  

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน  

1  ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00  ได

คุณภาพระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. ผูบริหารคณะไดนําระบบประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการทํางานของคณะอยาง

จริงจังและตอเนื่อง 

  แนวทางเสริม 

1. - 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองยังไมสมบูรณและถูกตองโดยเฉพาะสวนท่ีเปนหลักฐานอางอิง 

  ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาตัวบงชี้ เ พ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้ อัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย(แตอาจไมใชตัวบงชี้ตัวเดียวกัน) 

2. ควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลการประเมินคุณภาพไปใชปรับปรุงการ

ดําเนินงานเพ่ือใหมีการพัฒนาตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

แลว พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉล่ีย 3.93 ไดคุณภาพระดับ

ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง

เรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก 

มาตรฐานท่ี 1     3.37 3.37 การดําเนินงานระดับพอใช 

มาตรฐานท่ี 2 ก   5.00 4.70 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ข 2.47 4.44 3.50 3.74 การดําเนินงานระดับดี 

มาตรฐานท่ี 3   5.00 2.28 3.37 การดําเนินงานระดับพอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกมาตรฐาน 

2.47 4.72 3.27 3.93 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน ตอง

ปรับปรุง 

ระดับดี

มาก 

ระดับ

พอใช 

    

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแตละดาน สามารถสะทอนผล

การดําเนินงานไดดังนี้  

 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.37 ไดคุณภาพระดับ

พอใช สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนไดตามเกณฑมาตรฐานมี

ระบบกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการผลิตบัณฑิต แตยังไมสามารถผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาไดตาม

กําหนดเวลา     

 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 4.35 

อยูในเกณฑดี  หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 

4.96 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ไดคุณภาพระดับดี 

สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผูบริหารท่ีมีความมุงม่ันในการบริหารจัดการโดยใชหลัก
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ธรรมาภิบาล มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในดานตางๆ ท่ีสงผลใหผลการดําเนินงานสอดคลองตามพันธกิจการ

บริหารการอุดมศึกษาและมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี 

 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผลการ

ประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.37 ไดคุณภาพระดับพอใช  ซ่ึงเก่ียวของกับชุมชน สังคม สะทอนใหเห็นวา คณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ยังตองเพ่ิมการสนับสนุนชุมชน สังคม โดยเรงรัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการท่ีชุมชน สังคม มุงเนนการนําไปใชประโยชน และยกระดับคนในชุมชนใหเรียนรูสิ่งใหมๆ สามารถ

นําไปใชประกอบอาชีพ และเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะ... แลว พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ

บริหารจัดการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการ

ภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนน

เฉล่ีย 3.93 อยูในเกณฑดี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  

มุมมองดานการบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง

เรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก 

1.ดานนักศึกษาและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

  4.33 3.23 3.78 การดําเนินงานระดับดี 

2.ดานกระบวนการ

ภายใน 

5.00 4.89 4.57 4.82 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3.ดานการเงิน 1.34 5.00   3.17 การดําเนินงานระดับพอใช 

4.ดานบุคลากรการ

เรียนรูและนวัตกรรม 

1.78 5.00 2.35 2.87 การดําเนินงานระดับพอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกมุมมอง 

2.47 4.72 3.27 3.93 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน ตอง

ปรับปรุง 

ระดับดี

มาก 

ระดับ

พอใช 

    

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงานไดดังนี้  
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- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.78 ไดคุณภาพ

ระดับดี สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนานิสิต

ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพไดดี    

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.82 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมา       ภิบาล 

มีการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรและคณาจารย สนับสนุนใหมีสิ่งเก้ือหนุนการเรียนการสอนและสงเสริมการ

เรียนรูอยางครบถวน 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.17 ไดคุณภาพระดับพอใช สะทอนให

เห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ยังตองมีการปรับปรุงกลยุทธทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานในแตละภารกิจใหบรรลุตามเปาหมาย 

- ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 2.87           

ไดคุณภาพระดับพอใช สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ตองเรงรัดพัฒนาคุณวุฒิอาจารย

และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และพัฒนาระบบการเรียนรูนวัตกรรมภายในองคกร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร แลว พบวา 

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความ

พรอมในการจัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน

ภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉล่ีย 3.93 ไดคุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตอง

ปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดบั

พอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดี

มาก 

1. มาตรฐานดานศักยภาพ

และความพรอมในการจัด

การศึกษา 

2.85 4.80 3.63 4.25 การดําเนินงานระดับดี 

 (1)ดานกายภาพ 5.00     5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (2)ดานวิชาการ 1.78 4.33 2.56 3.19 การดําเนินงานระดับพอใช 
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มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 (3)ดานการเงิน   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (4)ดานการบริหารจัดการ   5.00 4.70 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2. มาตรฐานดานการ

ดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา 

1.34 4.63 3.20 3.68 การดําเนินงานระดับดี 

 (1)ดานการผลิตบัณฑิต   4.33 3.37 3.78 การดําเนินงานระดับดี 

 (2)ดานการวิจัย 1.34 5.00 2.28 3.03 การดําเนินงานระดับพอใช 

 (3)ดานการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

  4.50 2.96 3.73 การดําเนินงานระดับดี 

 (4)ดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ 

ทุกมาตรฐาน 

2.47 4.72 3.27 3.93 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน

ตอง

ปรับปรุง 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดี

มาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับ

พอใช 

    

  

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับดี 

มีคะแนนเฉล่ีย 4.25 ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ดาน

วิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.19 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และดานการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 

สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ครบตาม

มาตรฐานท้ัง 4 ดาน แตควรมีการพัฒนาในดานวิชาการ เชน พัฒนาคุณวุฒิอาจารย และการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพ

ระดับดี มีคะแนนเฉล่ีย 3.68 ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต มีคะแนน

เฉลี่ย 3.78 ดานการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.03 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 และดาน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
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มีการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ครบตามมาตรฐานท้ัง 4 ดาน แตควรมีการพัฒนาในดานการวิจัย 

เพ่ือสรางองคความรูใหม และมุงเนนการนําองคความรูไปใชประโยชน 
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ภาคผนวก 

 สรุปจํานวนขอมูลนิสิตทั้งหมด 

 จํานวนนิสิตท้ังหมด  

 ภาษาไทย (ภาคปกติ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

45 37 29 52 - 163 - - - - 163 

หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

สาขาวชิา

วิศวกรรมเคร่ืองกลและ

การผลิต 

128 61 41 61 - 291 - - - - 291 

หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา) 

สาขาวชิา

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

164 114 52 10

0 

- 430 - - - - 430 

หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมโยธา)   

สาขาวชิาวิศวกรรม

โยธาและสิ่งแวดลอม 

171 108 56 74 - 409 - - - - 409 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาเคมี

ประยุกต 

 

50 20 29 23 - 122 - - - - 122 
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หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิา

วิทยาการคอมพิวเตอร 

50 31 2 - - 83 - - - - 83 

หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรม

โยธา 

      31 - - 31 31 

รวมทั้งหมด         -  1,529 

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ป ใหระบุจํานวนปเพิ่มดวย 

 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 4 9 6 - 29 - - - - 29 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

และคอมพิวเตอร 

38 35 23 26 - 122 - - - - 122 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม 

28 27 23 13 - 91 - - - - 91 

รวมทั้งหมด 76 66 55 45 - 242 - - - - 242 

 นานาชาติ (ภาคปกติ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

- - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด            

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ป ใหระบุจํานวนปเพิ่มดวย 
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 นานาชาติ (ภาคพิเศษ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

- - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด            

• จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร. ปการศึกษา 2556 แยก

ตามภาควิชา/สาขาวิชา (ใชขอมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

(FTES) 

จํานวน

อาจารย

เทียบเทา 

(FTET) 

FTES : FTET 

ภาคตน ภาคปลาย 
FTES 

เฉลี่ย 

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลติ 168.24 224.88 196.56 14 14.04 : 1 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 326.24 237.18 281.71 15 18.78 : 1 

3.วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 247.92 334.92 291.42 18 16.19 : 1 

4.วิทยาศาสตรพืน้ฐาน 914.06 672.00 793.03 24 33.04 : 1 

5.เทคโนโลยีสารสนเทศ 502.35 210.41 356.38 15 23.76 : 1 

ภาพรวมของคณะ 2,158.80 1,679.39 1,919.10 86 22.32 : 1 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 

2557) 

 ภาษาไทย (ภาคปกติ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

    หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ    

   40 3 43 

     

    หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

สาขาวชิา

วิศวกรรมเคร่ืองกลและ

การผลิต   

   33 5 38 
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หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

    หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา) 

สาขาวชิา

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร  

  2 47 22 71 

     

    หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมโยธา)   

สาขาวชิาวิศวกรรม

โยธาและสิ่งแวดลอม  

   44 7 51 

     

รวมทั้งหมด            

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ป ใหระบุจํานวนปเพิ่มดวย 

 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

    หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

   5  5     5 

    หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร  

   9 6 15     15 

    หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม

โยธา) สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม  

  3 4 2 9     9 

รวมทั้งหมด            
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 นานาชาติ (ภาคปกติ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

- - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด            

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ป ใหระบุจํานวนปเพิ่มดวย 

 นานาชาติ (ภาคพิเศษ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

- - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด            

 สรุปจํานวนขอมูลอาจารยประจํา (FTET) และบุคลากรสายสนับสนุน 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมลาศึกษาตอ  

ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย 

รอง

ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย รวม 

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

1.สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกลและ

การผลิต 

- 9 1 - 1 3 - - - - - - - 10 4 14 

2.สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

- 12 - - 2 1 - - - - - - - 14 1 15 

3.วิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดลอม 

- 12 1 - - 4 - - 1 - - - - 16 6 22 

4.วิทยาศาสตรพืน้ฐาน - 12 11 - - 1 - - - - - - - 12 12 24 

5.เทคโนโลยีสารสนเทศ - 12 3 - - - - - - - - - - 12 3 15 

รวม  57 16  3 9 - - 1 - - - - 60 26 86 

หมายเหตุ: *จํานวนนับอาจารยท้ังหมด กําหนดใหนับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

   ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน      นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
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• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวม 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ขาราชการ - - - - - 

ลูกจางประจํา - - - - - 

พนักงานงบประมาณ 5 11 5 - 21 

พนักงานขาราชการ 1 2 - - 3 

พนักงานเงินรายได 2 7 - - 9 

ลูกจางชั่วคราว - - - - - 

แรงงาน - - - - - 

รวม 6 21 6 - 33 

หมายเหตุ: *จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

    ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน      นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 สรุปผลงานดานการวิจัยและดานการบริการวิชาการ 

 จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

โครงการ 

ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการทั่วไป 

1.การสังเคราะห และศึกษาคุณสมบัติ

ทางไฟฟาของวัสดุนาโน 

Ca2Cu3Ti4O12 ที่เตรียมดวยวธิี

ผสมผสานระหวางโซเจล กบั ไฮโดร

เทอรมอล 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นายชิวาลรัตน มา

สิงบุญ 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

2.ขั้นตอนวิธีทางคอมพวิเตอรใหมเพื่อ

หาปริพันธเชิงตัวเลขโดยใชเทคนิค

การถดถอยแบบเสนโคงพาราโบลา ที่

ผานจุด 3 จุด 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางภัทราวดี 

ประเสริฐสังข 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

31,500 - 31,500 

3.วงจรแปลงฝนไฟฟากระแสสลับเปน

กระแสสลับความถี่สูงสําหรับงานให

ความรอนแบบเหนีย่วนาํ 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นายพนม ทาวดี 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

4.การออกแบบและพัฒนาระบบ

ควบคุมขอมือแขนกลแบบ 3 แกน 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

ผศ.ทวี งามวิไลกร 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

 

70,000 - 70,000 
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โครงการ 

ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

5.การจัดการส่ือและองคความรูดวย

ระบบทัวรเสมือนจริง ใชลักษณะภาพ

แนบ Cylindrical Panorama : 

กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวฐิติพร การ

สูงเนิน 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

50,000 - 50,000 

6.การพัฒนาปฏภิาคสวนผสม

คอนกรีตสําหรับอุตสาหกรรมผลิต

แผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวอธิกา วงค

กวานกลม และ 

ผศ.วัจนวงค กรี

พละ 

วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

50,000 - 50,000 

7.การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีต

บล็อกเพื่อความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรของอุตสาหกรรม

คอนกรีตบล็อก 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวอธิกา วงค

กวานกลม และ 

ผศ.วัจนวงค กรี

พละ 

วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

50,000 - 50,000 

8.การพัฒนาปฏภิาคสวนผสม

คอนกรีตสําหรับอุตสาหกรรมผลิต

แผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวอธิกา วงค

กวานกลม และ 

ผศ.วัจนวงค กรี

พละ 

หจก.พลับพลาซีเมนต

บล็อก (สนับสนุน

เคร่ืองจักร อุปกรณ 

และสถานที่ทําวิจยั) 

- 1,000,000 
1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

0,000 

9.การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีต

บล็อกเพื่อความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรของอุตสาหกรรม

คอนกรีตบล็อก 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวอธิกา วงค

กวานกลม และ 

ผศ.วัจนวงค กรี

พละ 

หจก.พลับพลาซีเมนต

บล็อก (สนับสนุน

เคร่ืองจักร อุปกรณ 

และสถานที่ทําวิจยั) 

- 1,000,000 1,000,000 

โครงการที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 

1.แบบจําลองสําหรับทาํนายลักษณะ

ดิน โดยใชสภาพตานทานทางไฟฟา 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นายสมควร โพธา

รินทร 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

32,500 - 32,500 

2.ประสิทธิผลของโปรแกรมการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตอการ

ปฏิบัติตัวในการเลิกบุหร่ีของเยาวชนใน

ประเทศไทย : การวิเคราะหอภิมาน 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นายจกัรกฤษณ 

พลราชม 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

38,000 - 38,000 

3.พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกขาวโพด 

จังหวัดสกลนคร 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวสาธินี ศิ

ริวัฒน 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

4.การศึกษาความเปนไปไดในการ

พัฒนาเครือขายสถานศึกษาเพือ่การ

อนุรักษหนองหารอยางยั่งยืน 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวนิธิรัชต 

สงวนเดือน 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร- 

50,000 - 50,000 

5.การศึกษาความเปนไปไดในเบื้องตน

ในกําจัดและการจัดการขยะพลาสติก

โดยการใชไพโรไลซิสในเขตเทศบาล

สกลนคร 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางพรธิดา เสน

ไสย 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

38,605 - 38,605 
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โครงการ 

ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายใน ภายใน 

6.การพัฒนาอินเวอรเตอรความ

หนาแนนสูงชนิด SPWM ที่มีการ

ซิงโครไนซกับกริดไฟฟาสําหรับใชใน

โรงไฟฟาแผงเซลสุริยะชนิด Stand-

alone 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นายรัฐษากรณ สุริ

กุล ณ อยุธยา 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

48,800 - 48,800 

7.การวิเคราะหทางเคมีที่ลดขนาดเพื่อ

ประยุกตใชดานเภสัชกรรม 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวสาวฝน 

จันผกา 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

8.การพัฒนาปฏภิาคสวนผสม

คอนกรีตสําหรับอุตสาหกรรมผลิต

แผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

 

นางสาวอธิกา วงค

กวานกลม 

 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

9.ความชุกและปจจัยของการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในนิสิตนักศึกษา 

จังหวัดสกลนคร 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นายนิติกร ภู

สุวรรณ 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

28,500 - 28,500 

10.การศึกษาความเหมาะสมในการ

ประยุกตใชผิวทางแบบ Ultra Thin 

Friction Course ในประเทศไทย 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นายตอศักด์ิ 

ประเสริฐสังข 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

11.การผลิตไบโอดีเซลโดยใชตัวเรง

ปฏิกิริยาจากเปลือกหอยเชอร่ี 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวธนกิา ขัน

อาสา 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

70,000 - 70,000 

12.การศึกษาและพัฒนาการใช

ประโยชนจากของไหลในระบบปรับ

อากาศและของไหลในระบบกาํจัด

ขยะ 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางอัญชสา 

ประมวลเจริญกิจ 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

70,000 - 70,000 

13.การพัฒนาเคร่ืองอัดกอนเชื้อเห็ด

ตนแบบแบบอัตโนมัติ 3 IN 1  

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวศิริลักษณ 

พานโคกสูง 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

70,000 - 70,000 

14.การจัดทําแหลงเรียนรู AEC 

อิเล็กทรอนิกส เพื่อสงเสริมใหนิสิต

เกิดการเรียนรูและการเตรียมความ

พรอมกอนเขาสูประชาคมอาเซียน 

2558 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวศุษมา 

แสนปากดี 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

25,000 - 25,000 

15.การพัฒนาระบบการเชื่อมตอการ

ขนสง เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวใน

พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

 

 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นายวิรัช หิรัญ 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

70,000 - 70,000 
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 ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

โครงการ 

ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

16.การสํารวจและติดตามสถานภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ดวยการรับรูจากระยะไกลและระบบ

ภูมิสารสนเทศผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นายบุรินทร ชาง

นอย 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

70,000 - 70,000 

17.การระบาดเชิงพื้นที่ของโรคพยาธิ

ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ในจังหวัด

สกลนคร 

(1 ต.ค.

2555-30 

ก.ย.2556) 

นางสาวรัชฎาภรณ 

อึ้งเจริญ 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

70,000 - 70,000 

รวม 1,232,905 2,000,000 3,232,905 

โครงการ 

ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการทั่วไป 

1.การศึกษาความสัมพันธของกรีนบน

กึ่งกรุปเปนคาบชนิด* 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นายวัชระ เทพา

รส 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

2.เซตขอบเขตในปริภูมิโครงสรางไบ

มินิมอลชนิดแอลฟา 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางภัทราวดี 

ประเสริฐสังข 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

3.ซีสเทมีนแคดเมียมซัลไฟล

ควอนตัมดอทที่ปรับแตงพื้นผิวดวย

โคบอลต (II) เปนฟลูออเรสเซนส

เซนเซอรสําหรับการตรวจวัดโดพามีน 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางเตือนใจ นอย

พา 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

4.การประยุกตใชเจนเนติกอัลกอริทึม

ในเกมวางแผนกลยุทธแบบกองกาํลัง

ทหาร กรณีศึกษา สคูลดีเฟนเกม 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางสาวฐิติพร 

การสูงเนิน 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

5.การเพิ่มประสิทธิภาพทางความ

รอนของอุปกรณแลกเปล่ียนความ

รอนที่มีชองทางการไหลขนาดเล็ก

โดยใชของไหลนาโน  

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางอัญชสา 

ประมวลเจริญกิจ 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

62,000 - 62,000 

6.ผลของสนามแมเหล็กตอไอออน

ของแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ํา 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางสาวรุงนภา 

จันทรสาขา 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

 

47,000 - 47,000 
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โครงการ 

ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ.2557 
โครงการ 

ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

7.การสรางองคความรูเพื่อเตรียม

ความพรอมกอนเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนดวยบอรด

ประชาสัมพันธดิจิทัลเสมือนจริง : 

กรณีศึกษา มก.ฉกส. 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางสาวศุษมา 

แสนปากดี 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

50,000 - 50,000 

8.ภาวะคลายเทียมแกมมาในกึ่งกรุป

แกมมา 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางภัทราวดี 

ประเสริฐสังข 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

50,000 - 50,000 

9.แนวทางการพัฒนาเว็บ

แอพพลิเคชั่นเสนทางการทองเที่ยวสี

ทองกลุมจังหวัดสนุก ดวย HTML5 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางสาวฐิติพร 

การสูงเนิน 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

50,000 - 50,000 

10.การยกระดับขีดความสามารถของ

ผูประกอบการรับเหมากอสรางใน

จังหวัดสกลนคร นครพนม และ

มุกดาหาร สูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางสาวฐิตาภรณ 

พอบุตรดี 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

46,000 - 46,000 

11.การเปรียบเทียบอิทธิพลของแรง

กดที่มีตอคาคงที่ไดอิเล็กตริกของวัสดุ

เซรามิก ที่เตรียมโดยวธิีปฏิกิริยา

ของแข็ง กับ วธิีโซเจล 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นายชิวาลรัตน มา

สิงบุญ 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

62,000 - 62,000 

โครงการที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 

1.การวิเคราะหคุณภาพของเมล็ด

พันธุขาวดวยโครงขายประสาทเทียม 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นายรพีพงศ 

รัตนวรหิรัญกุล 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

2.การสังเคราะหเสนใยนาโนไฟโบ

รอินจากรังไหมและไฟโบรอินผสม

ออกไซดของโลหะโดยการปนดวย

ไฟฟาสถิตและการทดสอบฤทธิ์ตาน

เชื้อแบคทีเรียของเสนใย 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางสาวฤทัยทพิย 

วิเศษศรี 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

3.การศึกษาการผลิตถานกัมมันตจาก
วัสดุเหลือใชและการประยกุตใชใน
การดูดซับสารอินทรียที่กอใหเกิด
อันตราย 

(1 ต.ค.
2556-30 
ก.ย.2557) 

นางสาวนารีรัตน 
กิติศรีปญญา 

เงินรายไดคณะ
วิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 

48,240 - 48,240 

4.ผลของตัวทําละลายรวมตอการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม 

(1 ต.ค.
2556-30 
ก.ย.2557) 

นางสาวธนกิา ขัน
อาสา 

เงินรายไดคณะ
วิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

5.การกําจัดสารกําจัดแมลงและศัครู
พืชที่ปนเปอนในน้ํา ดวยซีโอไลต Y 

(1 ต.ค.
2556-30 
ก.ย.2557) 

นางนุจรินทร ศิริ
วาลย 

เงินรายไดคณะ
วิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 
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 จํานวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ป พ.ศ.2556 
 โครงการ  ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ รวม 

1. รายงานการวิจยั  

(โครงการวิจัยของอาจารยและบุคลากรภายในคณะ) 
22 

- 22 

2. บทความทางวิชาการ 

2.1 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 2 7 9 

2.2 ผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 16 10 26 

รวม 18 17 35 

  

 จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ 

อาจารย/บุคลากร ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ รวม 

นับซ้ํา ไมนับซ้ํา 

1. จํานวนผูเขารวมประชุมวิชาการ 12 7   

โครงการ 

ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ.2557 
โครงการ 

ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

6.การหาราคาคาไฟฟาสมดุลสําหรับ

แหลงพลังงานทดแทนในระบบ

โครงขายไฟฟาอจัฉริยะ 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางสาวนภาพร 

พวงพรพิทักษ 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

50,000 - 50,000 

7.ระบบทําน้ําใหบริสุทธิ์ดวยพลังงาน

แสงอาทิตย 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางสาวนภาพร 

พวงพรพิทักษ 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

62,000 - 62,000 

8.การจําแนกเมล็ดพันธุขาวโดยใช

เทคนิคการประมวลผลภาพ 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นายสุรศักด์ิ ต้ัง

สกุล 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

46,000 - 46,000 

9.การออกแบบและสรางเตาเผา

ความรอนสูง (แบบไหลผานแกส) 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นายวุฒิชยั วงศ

ณะรัตน 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

50,000 - 50,000 

10.การศึกษาการผลิตถานกัมมันต

จากวัสดุเหลือใชและการประยกุตใช

ในการดูดซับสารอินทรียที่กอใหเกิด

อันตราย 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นางสาวนารีรัตน 

กิติศรีปญญา 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

40,000 - 40,000 

11.การเตรียมไฮโดรเจนจากเสนใย

ฝาย 

(1 ต.ค.

2556-30 

ก.ย.2557) 

นายสันติ โถหินัง 

สถาบันวิจยัและ

พัฒนา วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

60,000 - 60,000 

รวม 1,123,240 - 1,123,240 
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อาจารย/บุคลากร ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ รวม 

นับซ้ํา ไมนับซ้ํา 

2. จํานวนผูเสนอผลงานวิชาการ 8 4   

รวม 20 11   
 

 ผลงานจากงานวิจัย  

ผลจากงานวิจัย ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ รวม 

1. จํานวนบทความวจิัยที่ไดรับการอางองิ    

2. จํานวนผลงานวจิัยที่ไดสรางนวัตกรรมใหม 1 - 1 

3. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

    3.1 สิทธิบัตร 1 - 1 

    3.2 อนุสิทธิบัตร 1 - 1 

4. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดลิขสิทธิ ์ - - - 

รวม    

 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัย 

เครือขายหนวยงาน ชื่อโครงการ 
ลักษณะความรวมมือ 

และกิจกรรมทีด่ําเนินการ 
งบประมาณ (บาท) 

ภายในประเทศ 

 

 

1.การสังเคราะห และศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟาของ

วัสดุนาโน Ca2Cu3Ti4O12 ที่เตรียมดวยวิธี

ผสมผสานระหวางโซเจล กบั ไฮโดรเทอรมอล 

(หัวหนาโครงการ นายชิวาลรัตน มาสิงบุญ) 

รวมมือในการดําเนินงานวจิัย 

ประสานงานขอมูลและอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการดําเนินงานวิจยั 

กับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

50,000 

 2.ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพตอการปฏิบัติตัวในการเลิกบุหร่ี

ของเยาวชนในประเทศไทย : การวิเคราะหอภิมาน 

(หัวหนาโครงการ นายจักรกฤษณ พลราชม) 

รวมมือในการดําเนินงานวจิัย 

ประสานงานขอมูลและอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการดําเนินงานวิจยั 

กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร 

38,000 

 3.พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกรผูปลูกขาวโพด จังหวัดสกลนคร (หัวหนา

โครงการ นางสาวสาธินี ศิริวัฒน) 

รวมมือในการดําเนินงานวจิัย 

ประสานงานขอมูลและอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการดําเนินงานวิจยั 

กับสํานักงานเกษตรจังหวัด

สกลนคร 

50,000 

 4.การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาเครือขาย

สถานศึกษาเพื่อการอนุรักษหนองหารอยางยั่งยืน 

(หัวหนาโครงการ นางสาวนิธิรัชต สงวนเดือน) 

5.การศึกษาความเปนไปไดในเบื้องตนในกําจัดและ

การจัดการขยะพลาสติกโดยการใชไพโรไลซิสในเขต

เทศบาลสกลนคร (หัวหนาโครงการ นางพรธิดา เสน

ไสย) 

รวมมือในการดําเนินงานวจิัย 

ประสานงานขอมูลและอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการดําเนินงานวิจยั 

กับเทศบาลนครสกลนคร และ

สํานักงานจังหวัดสกลนคร 

50,000 

 

 

 

38,605 
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เครือขายหนวยงาน ชื่อโครงการ 
ลักษณะความรวมมือ 

และกิจกรรมทีด่ําเนินการ 
งบประมาณ (บาท) 

 6.การศึกษาความเหมาะสมในการประยกุตใชผิวทาง

แบบ Ultra Thin Friction Course ในประเทศไทย 

(หัวหนาโครงการ นายตอศักด์ิ ประเสริฐสังข) 

7.การพัฒนาปฏภิาคสวนผสมคอนกรีตสําหรับ

อุตสาหกรรมผลิตแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป 

(หัวหนาโครงการ นางสาวอธกิา วงคกวานกลม และ 

นายวจันวงค กรีพละ) 

8.การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกเพื่อความ

คุมคาทางเศรษฐศาสตรของอุตสาหกรรมคอนกรีต

บล็อก (หวัหนาโครงการ นางสาวอธิกา วงคกวาน

กลม และ นายวัจนวงค กรีพละ) 

รวมมือในการดําเนินงานวจิัย 

ประสานงานขอมูลและอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการดําเนินงานวิจยั 

กับหางหุนสวนจํากัด พลับพลา

ซีเมนตบล็อก (สนับสนุน

เคร่ืองจักร อุปกรณ และสถานที่

ทําวิจยั) และสํานักงานโยธิการ

และผังเมือง จังหวัดสกลนคร 

50,000 

 

 

 

 

1,050,000 

 

 

 

 

1,050,000 

ภายนอกประเทศ - - - 

 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม  การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน)  

(ใหระบุชวงเวลาของขอมูลทุกตาราง) รอบปการศึกษา 2556 

    ชื่อโครงการ 
ชื่อแหลงทุนภาครัฐ/เอกชน ที่

สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

หมาย

เหต ุรายรับ รายจาย 

รายไดสุทธ ิ

ภาควิชา 
คณะ/

หนวยงาน 

จากฐานขอมูลสํานักงานบริการวชิาการ 

1.โครงการพัฒนาวิชาการ 

"ศึกษารูปแบบที่เหมาะสม

เสนทางเลียบหนองหาร 

ระยะที่ 1 อําเภอเมือง

สกลนคร จังหวัด

สกลนคร" 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดสกลนคร 

นายวจันวงค กรี

พละ 
5,000,000     

2.โครงการออกแบบ

รูปแบบรายการของ

อาคารคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพ

พรรณี 

มหาวิทยาลัยราชภฎัรําไพพรรณี 

จังหวัดจันทบุรี 

นายวจันวงค กรี

พละ 

   

1,700,000.00  
    

3.โครงการพัฒนาวิชาการ 

"ศึกษาความเหมาะสมใน

การใชงานผิวทางแบบ 

Ultra Thin Friction 

Course ในประเทศไทย" 

บริษัท ทิปโก แอสฟลท จาํกัด 

(มหาชน) 

นายตอศักด์ิ 

ประเสริฐสังข 

      

350,000.00  
    

4.โครงการจางที่ปรึกษา

เพื่อทําการศึกษาสํารวจ

และออกแบบโครงการ

กอสรางอาคารศูนยวิจัยสิ

มหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธาน ี

นายวจันวงค กรี

พละ 

      

287,500.00  
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    ชื่อโครงการ 
ชื่อแหลงทุนภาครัฐ/เอกชน ที่

สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

หมาย

เหต ุรายรับ รายจาย 

รายไดสุทธ ิ

ภาควิชา 
คณะ/

หนวยงาน 

รินธรดานการจัดการ

สารเคมีและส่ิงแวดลอม

เพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัย

ราชภัฎอบุลราชธาน ี

5.โครงการจางที่ปรึกษา

เพื่อทําการสํารวจและ

ออกแบบโครงการ

กอสรางอาคารเรียนรวม

อเนกประสงค 

มหาวิทยาลัยราชภฎั

อุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธาน ี

นายวจันวงค กรี

พละ 
4,400,000.00     

6.โครงการหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรสําหรับ

นักเรียนโรงเรียนนาแก

สามัคคีวิทยา 

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

นายชิวาลรัตน 

มาสิงบุญ 
87,000.00     

7.โครงการพัฒนาวิชาการ

ทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจาํป 

2557 

หนวยงานตางๆ ทั้งสวนราชการ 

องคกร รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัดสกลนคร

และจังหวัดใกลเคียง และ

สาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว 

นางสาวนิธิรัชต 

สงวนเดือน 
100,000.00     

8.โครงการพัฒนาวิชาการ

หนวยบริการและให

คําปรึกษาทางวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม

ประจําป 2557 

หนวยงานตางๆ ทั้งสวนราชการ 

องคกร รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัดสกลนคร

และจังหวัดใกลเคียง และ

สาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว 

นายวจันวงค กรี

พละ 
1,900,000.00     

9.โครงการเตรียมความ

พรอม มุงความรู สูนนทรี

อีสาน 

(KU.CSC.CAMP'57) 

นักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขา

ศึกษาตอที่มก.ฉกส. ประจาํป

การศึกษา 2557 

นางสาวศุภ

ลักษณ สถิรชีวิน 
1,950,000.00     

รวม 15,774,500     

ไมอยูในฐานขอมูลสํานักงานบริการวิชาการ 

1.โครงการพัฒนาวิชาการ

ทางวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 

2556 

หนวยงานตางๆ ทั้งสวนราชการ 

องคกรรัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัดสกลนคร

และจังหวัดใกลเคียง และ

สาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว 

นางสาวนิธิรัชต 

สงวนเดือน 
500,000     
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    ชื่อโครงการ 
ชื่อแหลงทุนภาครัฐ/เอกชน ที่

สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

หมาย

เหต ุรายรับ รายจาย 

รายไดสุทธ ิ

ภาควิชา 
คณะ/

หนวยงาน 

2.โครงการพัฒนาวิชาการ

หนวยบริการและให

คําปรึกษาทางวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดลอม

ประจําป 2556 

หนวยงานตางๆ ทั้งสวนราชการ 

องคกรรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

ในจังหวัดสกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นายวจันวงค กรี

พละ 
1,900,000     

3.โครงการปลูกขาว

อินทรียเฉลิมพระเกียรติ 

ณ พื้นที่หนองหารนอย 

บุคลากรและนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

ประชาชนในจังหวัดสกลนครและ

จังหวัดใกลเคียง 

พ.อ.อ.เพิ่มพล 

กุดจอมศรี 
-     

4.โครงการเกษตร

กาวหนาพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

บุคลากรและนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร

บานแปน อ.โพนนาแกว และ

ประชาชนในจังหวัดสกลนครและ

จังหวัดใกลเคียง 

นายทว ีงามวิไล

กร 
25,000.00     

5.โครงการพัฒนาวิชาการ

ของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร ประจําป 

2556 

โรงเรียน สวนราชการ องคกร 

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนในจังหวัด

สกลนครและจังหวัดใกลเคียง 

นางสาวนารีรัตน 

กิติศรีปญญา 
2,000,000.00     

6.โครงการเตรียมความ

พรอม มุงความรู สูนนทรี

อีสาน 

(KU.CSC.CAMP'56) 

นักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา

ตอที่มก.ฉกส. ประจําปการศึกษา 

2556 

นายตอศักด์ิ 

ประเสริฐสังข 
1,500,000.00     

7.โครงการคลินิกวิจัยเพื่อ

พัฒนาสังคมและชุมชน 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร และบุคลากรใน

โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อําเภอ

โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

นางสาวสายฝน 

จันผกา 
64,000.00     

8.โครงการอบรมการ

จัดทําระบบแกซชีวภาพ

ในครัวเรือน 

ผูที่มีความสนใจในการจัดทําระบบ

แกสชีวภาพในครัวเรือนภายใน

จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกลเคียง 

นางสาวศมณพร 

สุทธิบาก 
95,000.00     

9.โครงการพัฒนาตนแบบ

ถังดักไขมันที่เหมาะสม

และถายทอดองคความรูสู

ทองถิ่น 

ชุมชนทองถิ่น จังหวัดสกลนคร เนน

ครัวเรือนที่มีรายไดนอย โดย

ครอบคลุมชุมชนในเขตเทศบาลและ

นอกเขตเทศบาลเมืองสกลนคร 

นางสาวนิธิรัชต 

สงวนเดือน 
130,000.00     

10.โครงการพัฒนา

โครงสรางถังเก็บน้ํา

ชุมชนทองถิ่น จังหวัดสกลนคร เนน

ชุมชนที่มีรายไดนอยและอยูในพื้นที่

นายวจันวงค กรี

พละ 
220,000.00     
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    ชื่อโครงการ 
ชื่อแหลงทุนภาครัฐ/เอกชน ที่

สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

หมาย

เหต ุรายรับ รายจาย 

รายไดสุทธ ิ

ภาควิชา 
คณะ/

หนวยงาน 

เฟอรโรซีเมนตเพื่อ

การเกษตร และถายทอด

องคความรูสูทองถิ่น 

ขาดแคลนน้ําโดยครอบคลุมชุมชนใน

เขตตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร และชุมชนขางเคียง 

11.โครงการจัดสราง

เคร่ืองทําลายเข็มฉีดยา

เพื่อปองกันและควบคุม

การติดเชื้อใน

สถานพยาบาลชุมชน 

จังหวัดสกลนคร 

โรงพยาบาลชุมชนหรือสถาน

บริการสาธารณสุขที่ตองการ

เคร่ืองทําลายหัวเข็มฉีดยา ใน

พื้นที่จังหวัดสกลนคร 

นายกิติโชค 

พรหมณีวัฒน 
120,000.00     

12.โครงการอบรมพัฒนา

องคความรูวิทยาการ

ระบาดและการวิเคราะห

ขอมูลแกบุคลากรดาน

สุขภาพในหนวยบริการ

ปฐมภูมิและโรงพยาบาล

ชุมชนพื้นที่จังหวัด

สกลนคร 

เงินงบประมาณแผนดินโครงการ

เกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายนิติกร ภู

สุวรรณ 
92,900.00     

13.การผลิตปุยอินทรี

คุณภาพจากเศษวัสดุ

เหลือใชดวยไสเดือนดิน

และถายทอดองคความรูสู

ชุมชนรอบมก.ฉกส. 

เงินงบประมาณแผนดินโครงการ

เกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายสันติ โถหินัง 127,000.00     

14.โครงการอบรมทํา

น้ํายาทาํความสะอาด

สมุนไพรใชในครัวเรือน 

ประชาชนทั่วไปที่สนใจภายใน

จังหวัดสกลนครและจังหวัด

ใกลเคียง 

นางลักษณาวดี 

ทรายขาว 
110,000.00     

15.โครงการกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร คร้ังที่ 11 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษา รวมทั้งประชาชนที่

สนใจในจังหวัดสกลนครและ

จังหวัดใกลเคียง 

นางสาวสายฝน 

จันผกา 
400,000.00     

16.โครงการสรางชุด

ทดลองสําหรับโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนบัวขาว โรงเรียนบานมวง

พิทยาคม โรงเรียนวานรนิวาส 

โรงเรียนเจียรวนนท 2 โรงเรียน

เรณูนครวิทยานุกูล โรงเรียนพัง

โคนวิทยาคม โรงเรียนนาแก

สามัคคี โรงเรียนวาริชภูมิ 

โรงเรียนนาหวาพิทยาคม โรงเรียน

บึงโขงหลงวิทยาคม 

 

นายชิวาลรัตน 

มาสิงบุญ 
200,000.00     
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    ชื่อโครงการ 
ชื่อแหลงทุนภาครัฐ/เอกชน ที่

สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

หมาย

เหต ุรายรับ รายจาย 

รายไดสุทธ ิ

ภาควิชา 
คณะ/

หนวยงาน 

17.โครงการการ

ดําเนินงานศูนยวิจัยและ

บริการเทคโนโลย ี

หนวยงานตางๆ ทั้งสวนราชการ 

องคกรรัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ในจังหวัดสกลนคร

และจังหวัดใกลเคียง และ

สาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว 

นายตอศักด์ิ 

ประเสริฐสังข 
166,700     

รวม 7,650,600     

รวมทั้งสิ้น 23,425,100     

 

 คณะกรรมการชุดตางๆ ของคณะ 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

2. คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 

3. คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4. คณะกรรมการฝายรับเขาและกิจการพิเศษ 

5. คณะกรรมการฝายวิชาการ 

6. คณะกรรมการฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ 

7. คณะกรรมการสารสนเทศ 

8. คณะกรรมการฝายพัฒนาองคกร 

 คําสั่งแตงตั้งตางๆ 

004/2556 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการจางซอมแซมครุภัณฑการศึกษาโดยวิธีตกลงราคา 

008/2556 แตงตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการจางซอมแซมครุภัณฑการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 

009/2556 แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

010/2556 แตงตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการจางซอมแซมครุภัณฑการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 

012/2556 แตงตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการจางซอมแซมครุภัณฑการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 

014/2556 แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาเครื่องกล 

015/2556 ผูชวยคณบดีฝายรับเขาและกิจการพิเศษขอพนจากตําแหนง 

016/2556 แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายรับเขาและกิจการพิเศษ 

017/2556 แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ

ผลิตหลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 
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017-1/2556 แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 

018/2556 แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) 

020/2556 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ

ผลิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 

021/2556 แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 

022/2556 แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ

การผลิตหลัก สูตรใหม พ.ศ. 2557 

023/2556 แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 

028/2556 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

029/2556 แตงตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

033/2556 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 

047/2556 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 

048/2556 แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

049/2556 หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรขอพนจากตําแหนง 

050/2556 แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

054/2556 แตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกงานวิชาชีพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาอนามัย

ชุมชน 

055/2556 แตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกงานวิชาชีพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาอนามัย

ชุมชน 

060/2556 แตงตั้งผูรักษาราชการแทน และผูปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

061/2556 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

062/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 

063/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

064/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายรับเขาและกิจการพิเศษ 

065/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการ 

066/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ 

067/2556 แตงตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ 

069/2556 แตงตั้งกรรมการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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073/2556 ผูชวยคณบดีฝายวชิาการขอพนจากตําแหนง 

074/2556 แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

074-1/2556 แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดใน

หลักสูตร คณะวว. 

075/2556 ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธขอพนจากตําแหนง 

076/2556 แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ 

077/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการ(เพ่ิมเติม) 

078/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน(เพ่ิมเติม) 

079/2556 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

080/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

081/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายรับเขาและกิจการพิเศษ 

082/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ 

087/2556 แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาแนวทางการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานและการจัดการหลักสูตร 

091/2556 แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

093/2556 แตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวว. 

094/2556 หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมขอพนจากตําแหนง 

095/2556 แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

098/2556 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

101/2556 หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตขอพนจากตําแหนง 

102/2556 แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
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 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน  

  (กอนประเมิน มีเฉพาะประเมินตนเอง  แตหลังประเมิน ใหปรับแสดงสถานการยืนยันของกรรมการดวย) 

ลําดับ 

ที่ 

ลําดับ

ที่บน

ระบบ 

CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด   

2   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย   

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 11 11 

4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 10 10 

6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก 1 1 

8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข - - 

9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - - 

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 1 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - - 

14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังท้ังหมด - - 

15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง - - 

16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังและแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทราบ 

- - 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 7 7 

30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร                                                         

282 

ลําดับ 

ที่ 

ลําดับ

ที่บน

ระบบ 

CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1 

34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานฯ ครบถวน 

7 7 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1 

41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด 3 3 

44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 3 3 

46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพท้ังหมด 3 3 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 3 3 

53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

6 6 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
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ลําดับ 

ที่ 

ลําดับ

ที่บน

ระบบ 

CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแต

ละป) 

7 7 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1 

69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ 

0 0 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 

74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 

76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 1,768 1,768 

86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา - - 

87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบัุนท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 1,738 1,738 

88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 

89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 30 30 

90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 30 30 

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - - 

92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก - - 

94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 86 86 

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 67 67 
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ลําดับ 

ที่ 

ลําดับ

ที่บน

ระบบ 

CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 19 19 

97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ

เทียบเทา 

86 86 

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

0 0 

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

60 60 

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 

26 26 

101 99 597 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑ

ประเมินเปนคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละฯ) 

22.16 22.16 

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 74 74 

103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 0 

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 57 57 

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 17 17 

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 11 11 

107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 0 

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 3 3 

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 8 8 

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 1 

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 0 0 

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0 0 

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1 1 

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 0 

115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 0 

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0 0 

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 0 0 

118 116 595 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา 2.162 2.162 

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,898.18 1,898.18 

120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1877.26 1877.26 

122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 20.92 20.92 

124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
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125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 

126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนักศึกษา 1,084 1,084 

127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช Wi-

Fi กับสถาบัน 

1,084 1,084 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.91 3.91 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตใน

ระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.79 3.79 

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่นๆ อาทิ งาน

ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ

จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.82 3.82 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ

อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ(จากคะแนนเต็ม 5) 

3.90 3.90 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

2 2 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2 

135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 249 249 

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 238 238 

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพ

อิสระ) 

172 172 

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 9 9 

143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 17 17 

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 9 9 

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 8 8 

146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 1 1 

147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 4 4 

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 

17,257.37 17,257.37 

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 402 402 
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150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 0 

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 0 

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

80 80 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

  

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

3.93 3.93 

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 3.93 3.93 

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 80 80 

163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

3.93 3.93 

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือ

บทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผานการ

กล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย] 

- - 

165 163 672 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง - - 

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 

- - 

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

- - 

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - - 

169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท) 

- - 
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170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด - - 

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - - 

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

- - 

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - - 

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 0 0 

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก) 

0 0 

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคา

นํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซํ้ากับคานําหนักอื่นๆ) 

0 0 

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

0 0 

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

  

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ Scopus (จํานวน

บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

  

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - - 

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด - - 

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - - 

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

- - 

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - - 

187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) - - 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.91 4.91 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

3.99 3.99 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ

แกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.08 4.08 
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191   จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตามประเภทกิจกรรม   

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค   

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค   

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ   

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ   

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม   

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม   

   - จํานวนกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

67 67 

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 67 67 

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 1 

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 1,232,905 1,232,905 

196 193 149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,232,905 1,232,905 

197 194 150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

198 195 151 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 2,000,000 2,000,000 

200 197 153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,000,000 2,000,000 

201 198 154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

202 199 155 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 67 67 

204 201 157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 67 67 

205 202 158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

206 203 159 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0 0 

208 205 161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

209 206 162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

210 207 163 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 19 19 

212 209 613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 19 19 

213 210 614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

214 211 615 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ - - 

216 213 617 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
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217 214 618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

218 215 619 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคา

นํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

10 10 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 10 

221 218 627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

222 219 628 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศของ สม

ศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

2 2 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

225 222 630 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

226 223 631 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชือ่ปรากฎอยูในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

- - 

228 225 632 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

229 226 633 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

230 227 634 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน

บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

4 4 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 4 

233 230 648 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

234 231 649 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

237 234 654 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

238 235 655 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา) 

- - 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

241 238 657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

242 239 658 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (ผลงาน

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํ) 

- - 
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244 241 659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

245 242 660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

246 243 661 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

249 246 663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

250 247 664 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา) 

- - 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

253 250 666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

254 251 667 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน - - 

256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน - - 

257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ - - 

258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ - - 

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ - - 

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา

กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน) 

- - 

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ

ตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน) 

- - 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 9 9 

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 2 2 

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 2 2 

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

4 4 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

3.88 3.88 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) - - 

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 4.70 4.70 
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269   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 33 33 

270   จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

  

   -  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ   

   -  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ   

271   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ 

  

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ   

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพตางประเทศ   

272   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ   

   - ดานการวิจัย   

   - ดานศิลปวัฒนธรรม   

   - ดานอื่นๆ   

273   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับนานาชาติ   

   - ดานการวิจัย   

   - ดานศิลปวัฒนธรรม   

   - ดานอื่นๆ   

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปงบประมาณ)   

285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ   

286   คาใชจายท้ังหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานท่ีและท่ีดิน   

   - ปงบประมาณ   

   - ปการศึกษา   

287   คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ปงบประมาณ)   

288   คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ   

289   คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ)   

290   คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ)   

291   เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ)   

292   สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ)   

องคประกอบท่ี 97  องคประกอบตามอัตลักษณ 

274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลองกับอัต

ลักษณ (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ   

276 268 580 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน

เต็ม 5) 

  

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ   
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278 270 582 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน

เต็ม 5) 

  

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ   

280 272 584 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน

เต็ม 5) 

  

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ   

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ท้ังหมด   

283 275 668 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)   

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ

จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

องคประกอบท่ี 98  องคประกอบสํานักงาน กพร. (ขอใหคณะมนุษยศาสตร รายงานขอมูลไวบน เว็บไซตของประกันคุณภาพดวย) 

293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตางประเทศท้ังหมด   

294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเกาหลี   

295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเขมร   

296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาจีนกลาง   

297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาญ่ีปุน   

298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาทมิฬ   

299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาพมา   

300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาฟลิปโน   

301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามลาย ู   

302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามาเลย   

303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาลาว   

304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเวียดนาม   

305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอังกฤษ   

306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอินโดนีเซีย   

307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ   

308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศท่ี

กําหนดท้ังหมด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลีท่ี

กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางท่ี

กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญ่ีปุนท่ี

กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬท่ี

กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาท่ี

กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิปโนท่ี

กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลยท่ี

กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูท่ี

กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวท่ี

กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเวียดนามท่ี

กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ี

กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียท่ี

กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตามกฎหมายท่ี

ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

องคประกอบท่ี 99  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)" 

323 307 608 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย   

324 308 609 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม

และความเปนไทย 

  

325 309 610 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุก

ชนิด 
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ภาคผนวกที่ 2 

ขอมูลการสัมภาษณ 

กลุมอาจารย 

1. ความรูสึกในการทํางาน 

-  การจัดการเรียนการสอนสาขาโยธาและสิ่งแวดลอม  สนุกไมคอยมีสิ่งติดขัดการเรียนการสอน และสนุก

บนความยุงยาก  เชน การจัดการเรียนการสอนหองเรียน การใชทุกอาคารในการจัดการเรียนการสอน (หองเรียน

นอยกวาจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน) หลังจากกลับมาจากลาเรียนจบมา 1 ป เริ่มทํางานวิจัยรวมกับ มก.บางเขน คือ

โครงการแกมลิง ซ่ึงดินมีธาตุเหล็กเยอะ เขาจึงใชน้ําไปผลิตประปาดวย จึงคิดวาควรจะนํามาพัฒนาโดยเอาโครงการ

มาพัฒนารวมดวยและรูจักอาจารยท่ีบางเขนใหมาสอนเปนอาจารยพิเศษ  ระยะเวลาการขอทุนวิจัย โดยวิทยาเขตฯ

จะใหงบประมาณการวิจัยสวนหนึ่ง ผูขอทุนวิจัยก็จะเสนองบงานวิจัย  และท่ียังไมไดขอตําแหนงทางวิชาการ เพราะ

เห็นวามีการเปลี่ยนหลักเกณฑในการขอ 

2.  เหตุผล/ปญหาการไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 -  ยังไมไดเรียนตอปริญญาเอก แตคิดวาจะไปเรียนตอปริญญาเอก ท่ีมก.บางเขน เพราะติดตรงคาใชจายและ

ครอบครัว 

 -  จะเรียนตอปหนา ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ มหาวิทยาลัยสุรนารี  สวนท่ีตั้งใจก่ีปจะเรียนจบก็

ข้ึนอยูกับระยะเวลาเรียนตอ 

 -  คิดวาจะเรียนตอป 58 กําลังยื่นงานวิจัย 3 เรื่อง และตองชวยงานสาขา ท่ียังไมไดไปศึกษาตอเนื่องจากติด

ปญหาตรงครอบครัว ซ่ึงแตกอนเรียนจบปริญญาโทก็มาทํางานท่ีบริษัท 10 ป และอายุท่ีเยอะ จึงเปดโอกาสใหนองๆ 

ในคณะเรียนตอกอน 

 -  ตอนนี้เรียนท่ีม.บางมด สาขาเครื่องกล เก่ียวกับวัสดุเกษตรการแกปญหาการเสียหายมองไมเห็นขางในวา

เสียหายเปนยังไง เปนการใช Lab อ่ืน เรียนตอปท่ี 6 แลว เหลือ 1 paper คาดวา 1-2 ปนี้จะเรียนจบ 

     -  จะเรียนตอปหนา ป 2558 ซ่ึงยื่นประเมินการสอบสอนงานวิจัยอีก 3 paper ซ่ึงมีอาจารยภายในคณะแนะนํา 

3. บรรยากาศในการทํางานดี 

     -  บรรยากาศดี มีการพบปะภายในคณะอยูตลอด 

     -  แตกอนนิสิตมีคุณภาพ ตอบโจทยได แตปจจุบันออนลงแตสอนยากข้ึน นิสิตไมคอยสนใจในการเรียน 

     -   มีความสุขกับการทํางานและเพ่ือนรวมงาน 

     -   คาตอบแทนพิเศษ ชม.ละ 300 บาท สวนภาคพิเศษ ชม.ละ 700 บาท 

     -  สวัสดิการใชสิทธิประกันสังคม บิดามารดาเบิกได บุตรเบิกคาเลาเรียนไดบางสวน 

    -   สถานท่ีทํางานดี แตเรื่องคนจะขัดแยงกันบางเปนเรื่องธรรมดา แตสถานท่ีหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนิสิต 

แตมีสถานท่ีในการพบปะกันระหวางอาจารยมี เชน สถานท่ีออกกําลังกายดีและมีหลายสถานท่ี จึงทําใหมีการพบปะ

กันระหวางอาจารยแตละสาขาวิชาเปนอยางดี 

4. อยากใหคณะพัฒนาและปรับปรุง 
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-  บรรยากาศเพ่ือนรวมงานในสาขาวิชาไฟฟาดีมาก แตเรื่องสวัสดิการไมมีงบประมาณใหเปดตรวจ 

 สุขภาพประจําป 

- แนวทางการพัฒนานิสิตทุกวันนี้นิสิตเรียนออน ปญหาอยูท่ีหลักสูตรใหมเขามาใชคา FTES คานิสิต 

 ผานเกณฑ โดยอยารับนิสิตมากกวาแผนท่ีกําหนด 

    -  เปนสาขาท่ีโดนเพงเล็งวาเหลวไหล อาจารย เจาหนาท่ี ชอบนั่งเลนเกมส แตท่ีจริงแลวอาจารย 

 ทํางานการสอนถึง 5 ทุม เพราะอุปกรณในการสอนนอยไมสามารถสอนไดทันตามเวลาท่ีกําหนด  

 และนิสิตเยอะ อุปกรณจึงไมเพียงพอ แล็บวิชาท่ีสอนดึก เชน แล็บไฟฟาเบื้องตน 

    -  เจาหนาท่ีเบิก OT. เบิกไดตอวันจํากัดไมเกิน 2 ชั่วโมง ซ่ึงสาขาไฟฟาฯ นิสิตใหความนิยมเรียนกัน 

 เปนจํานวนมากทําใหการทํางานของเจาหนาท่ีเกินจํานวนเวลามากกวา 2 ชั่วโมง 

   -  ทุนท่ีใหไปเรียนมีเฉพาะคาเทอม ไมเพียงพอกับคาใชจายแตยังมีเงินเดือน 

   -  เรื่องนิสิต นิสิตปจจุบันใหความสําคัญกับการเรียนนอยลง กิจกรรมเยอะ และงานเอกสารของ 

 อาจารยเยอะข้ึนจนเสร็จไมทัน  

   -  ทุนวิจัยนอย คอมพิวเตอร Software มีนอยไมเพียงพอ 

   -   ควรจะเพ่ิมทุนวิจัย สําหรับคนท่ีไมไดทําทุนวิจัยตอเนื่องจะขอทุนยากมาก 

   -   ตองสอนวิชาพ้ืนฐาน ไมมีหองเรียน  

   -   ใหลดงานบริหาร เนื่องจากเปนวิทยาเขตฯใหม จะตองไปชวยงานบริหาร ทําใหลดงานสาขาลง  

 แตอาจารยสาขาโยธาไปศึกษาตอเยอะ จึงอยากใหลดผูบริหาร ภาระงานผูบริหารเยอะมากเกินไป  

 โดยผูบริหารมีคาตอบแทนแตงานนอย สวนอาจารยในสาขาไมมีคาตอบแทนแตทํางานหนักมาก 

  -   นิสิตเยอะเกินไป อาจารยตอจํานวนนิสิตไมเปนตามเกณฑท่ีกําหนด แตเปดสาขาเพ่ิม 

 

กลุมบุคลากร 

1. การกระจายนโยบายของคณบดีมาถึงบุคลากรของคณะ 

 - จากการประชุมของคณะ จัดภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

 - จากนโยบาย สายสนับสนุนมีสวนรวม โดย 

  - ชวยสอน 

 - สํารวจอุปกรณคอมพิวเตอรภายใน คณะฯ 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทํางาน เชน ระบบเดินทางไปราชการ 

 - สนับสนุนดานบริการวิชาการ รวมกับอาจารยใน สาขาวิชา เชน วิเครคุณภาพน้ํา เปนตน 

 - สนับสนุน ดานการเรียนการสอน เชน พัฒนาชุดกําทอนของเสียง 

 - พานิสิต เขารวมการแขงขันทักษะ รวมกับบุคคลภายนอก เชน แขงขันประกวดสะพานเหล็กระดับ

นานาชาติ  แขงขันรถประดิษฐ เปนตน 
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2. ดานบริหารจัดการ ดานบุคลากร (ขอมูลไมมากเนื่องจากผูใหสัมภาษณไมมีความรูเรื่องนี้) 

 - มีการเสนอ ขออัตรากําลังเพ่ิม โดยการเขียนภาระงาน แลวเสนอผูบริหาร  

3. ดานพัฒนาบุคลากร 

 - สาย ข สาย ค สามารถเขาพัฒนาตนเองได โดยไดรับงบประมาณ 2500 บาท ตอคน ตอปงบประมาณ ซ่ึงบาง

โครงการไมสามารถเขารวมอบรมดวยได เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ 

 - มีการสนับสนุน เพ่ือขอชํานาญการ  

 - ระยะเวลาในการขอเขารวมอบรม สามารถไปได ชวงปดเทอมเทานั้น เนื่องจากเปดเทอม มีงานประจําอยูไม

สามารถไปได 

 - มีนโยบายจากคณะ/สาขา ใหทุกคนตอง ไดรับการอบรมอยางนอย 1 ครั้ง ตอคน 

 - กรณีท่ีงบประมาณในการอบรม สูงกวาท่ีจะไดรับ ทางสาขาฯ ไดเชิญมาอบรมท่ี วิทยาเขตฯ โดยใหนิสิต เขา

รวมดวย  

4. ดานสวัสดิการ 

 - ตองการปรับสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใหเอ้ือตอการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ เชน เครื่องปรับอากาศ  

สภาพแวดลอมการทํางาน เปนตน 

 - หองพัก ราคาหองพัก คาสาธารณูปโภค มีแนวโนมท่ีสูงข้ึน ทุกป 

 - หองพัก ภายใน วิทยาเขตฯ ไมเพียงพอตอจํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 - สวัสดิการหลังเกษียญ มี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

 

กลุมนิสิตปจจุบัน 

1. การใหคําปรึกษาของอาจารย /ระบบอาจารยท่ีปรึกษา  

 -  อาจารยใหคําปรึกษา นําไดทุกเรื่อง 

 -  สามารถปรึกษาผานชองทาง social network ได โดยฝากขอความไวแลวอาจารยจะตอบกลับ 

 -  ชวยแกปญหาและใหความชวยเหลือ เชน ชวยใหนิสิตมีรายไดระหวางเรียนจากการเปนนิสิตชวยงาน 

2. กิจกรรมระหวางเรียน 

 -  กิจกรรมท่ีนาสนใจเขารวม คือ กิจกรรมคาย 

 -  รุนพ่ีทําหนาท่ีสอนนอง  

 -  ไดมีสวนรวมและไดเปนผูนํากิจกรรม เชน กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน และกิจกรรมอ่ืนๆ 

 -  กิจกรรมมีหลายดานสามารถเลือกเขารวมไดท้ังกิจกรรมภายในคณะและกิจกรรมสวนกลาง 

 -  มีกิจกรรมเฉพาะกลุม /ชมรม เชน กีฬา ทําวัดเย็น (ชมรมพุทธศาสนา)  

3. การทํากิจกรรมตามวงจร PDCA 

 -  นิสิตรูจัก PDCA เฉพาะกลุมนิสิตท่ีทํากิจกรรม สวนนิสิตท่ัวไปยังไมไดนํา PDCA ไปใช และบางสวนยังไม

รูจัก PDCA 

4. สิ่งท่ีตองการใหคณะปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมใหแกนิสิต 
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 -  อยากใหเพ่ิมกิจกรรมและขยายเวลากิจกรรม “พ่ีพบนอง” เนื่องจากปจจุบันมีเวลาพบนองเพียง 1 สัปดาห 

 -  การใชงานอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะท่ีหอพักนิสิตเขาใชงานไดชามาก และมีปญหาเวลา login เขาใชงาน 

5. การเขารวมสหกิจศึกษา ยังไดรับความสนใจเฉพาะกลุม เนื่องจากเง่ือนไขของสหกิจ เรื่องเกรด ระยะเวลาเขา

รวมและสถานท่ีทํางาน 

 

กลุมผูใชบัณฑิต/ศิษยเกา 

1. ศิษยเกามีความม่ันใจมากท่ีจบจากท่ีนี่  เพราะท่ีทํางานสวนใหญจะมีรุนพ่ีอยูดวย ทําใหสื่อสารกัน และสนิทกัน

มากข้ึนทําใหงานไหลลื่น 

2. ศิษยเกา ถึงแมจะไมไดทํางานตามสายงานท่ีจบ แตก็มีโอกาสในการพัฒนา เรียนรูงานอ่ืนๆ นอกจากสายท่ีเรียน

มา  

3. ศิษยเกา ไมทราบถึงกิจกรรมท่ีคณะฯ ทําใหศิษยเกา ไมมีชองทางในการติดตอสื่อสารกัน สวนใหญเปนกลุมเฟส

บุค เฉพาะสาขาวิชา หรือเฉพาะกลุม 

4.  อยากใหคณะ ปรับปรุงหลักสูตร หรือการเรียน โดยใหมีฝกงานทุกชั้นป หรือความตอเนื่องในการฝกงาน 

เนื่องจากบางงานมีระยะเวลาในแตละงานมาก ชวงเวลา 2-3 เดือน นิสิตไมสามารถเรียนรูไดหมด 

5. หลังจากจบไปแลว มีศิษยเกาบางสาขา ไดกลับมาใหความรู สอนนองบาง 

6. ศิษยเกา ไมทราบวามี ระบบฐานขอมูลศิษยเกา 

7. เรื่องรับนอง ตองการใหมีอยู แตใหรับนองในพ้ืนฐานความพอดี และถูกวิธี เพราะเปนกิจกรรมท่ีดี ท่ีใหรุนพ่ีรูจัก

รุนนอง และรุนนองไดเพ่ือนตางสาขาท่ีเรียน 

8. ผูประกอบการ มีความคาดหวัง ในบัณฑิต ไดแก ทํางานเปน ใสใจงานมีความรับผิดชอบ และตรงตอเวลา 

9. ศิษยเกา ม.เกษตร สวนใหญทํางานเปน เนนปฏิบัติ ทฤษฎีแนน เรียนรูงานไดเร็ว  

10. การเปลี่ยนงานของ ศิษยเกามีนอยมาก  

11. ศิษยเกา สามารถตัดสินใจหนางานได  

12.  เรื่องภาษา ก็พอได 
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1. คณะฯ ไดมีสวนชวยชุมชม โดยจัดอบรม ตางๆ เพ่ือลดรายจาย ปลอดภัยเปนสารจากธรรมชาติ เชน อบรมทํา

น้ํายาลางจาน น้ํายาลางมือ  เปนตน 

2. ทางชุมชน มีความตองการเพ่ิมเติม ท่ีจะเรียนรู การทําสบู น้ํายางขัดหองน้ํา ใชเอง  และมีความตองการตอ

ยอด โดยสามารถทําผลิตภัณฑไปขายได แตไมมีความรูเรื่องการตลาด อยากให วิทยาเขตฯ มีสวนชวยเหลือในดานนี้ 

3. ยังไมมีนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน ในการใหความรูแกชุมชน 

4. เปนกิจกรรมท่ีดีท่ี วิทยาเขตฯ ใหความรู ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพราะสามารถนําไปใชงานไดจริง และลด

คาใชจายได 
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