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ค าน า 
 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพภายในซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลการด าเนินงานตามภารกิจของ คณะ โดยมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง วิเคราะห์หาจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคณะให้ดีขึ้นเป็น
ประจ าทุกป ี
  การประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 255 7 ซึ่งเป็นการประเมินผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 255 6 (1 มิถุนายน 255 6 – 31 พฤษภาคม 255 7) นั้น คณะ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใต้องค์ประกอบ 9 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 
12 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่ 4 (ไม่มีนิสิตปริญญาเอก
ที่ส าเร็จการศึกษา)  15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2(รายงานข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 36 
ตัวบ่งชี้  ปีการศึกษา 2556  เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดย
คณะกรรมการการติดตรวจสอบคุณภาพการศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบฯ ตามผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 
ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพใช้เป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาการประเมินคุณภาพได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับค าแนะน าอันเป็นประโยชน์เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาคณะให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

 
 
        (อาจารย์ ดร.อนามัย  ด าเนตร)  

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 
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บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่ 31 สิหาคม 2536 เป็น

คณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกโดยด าเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 3 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12  
(ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่  15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2(รายงานข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมา
พิจารณา) รวมทั้งหมด37 ตัวบ่งชี้  
 ผลการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ 
จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ (มก. 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ.4 , 12, 15, 16.1, 
16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.43อยู่ในระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้าจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมิน 3.42 อยู่ในระดับพอใช้ด้านกระบวนการ จ านวน 19ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน  4.74อยู่ในระดับดีมาก และ
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้สมศ.4) มีผลการประเมิน 4.26อยู่ในระดับดี 
 
 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการด าเนินการ 

5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 4.20 3.95 ด ี ดี 
องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  4 การวิจัย  4.04 2.96 ด ี พอใช้ 
องค์ประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 3.33 ดีมาก พอใช้ 
องค์ประกอบที่  6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 3.67 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 3.73 4.47 ด ี ดี 
องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 4.00 3.00 ด ี พอใช้ 
องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

4.00 4.00 ด ี ดี 

คะแนนภาพรวม 4.30 3.80 ดี ดี 
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 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบัณฑิต         4.62 4.63 ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที ่2 ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา -  - - 
 ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  3.93 4.04 ดี ดี 
 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.48 3.65 ดี ดี 
มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้

4.10 3.25 ดี พอใช้ 

คะแนนภาพรวม 4.30 3.80 ดี ดี 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 4.87 4.15 ดีมาก ด ี
ด้านกระบวนการภายใน 4.31 4.03 ดี ด ี
ด้านการเงิน 3.87 3.25 ดี พอใช้ 
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 3.55 3.02 ดี พอใช้ 

คะแนนภาพรวม 4.30 3.80 ดี ดี 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา 

- 3.95 - ดี 

1)   ด้านกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
2)   ด้านวิชาการ 3.65 3.49 ดี พอใช้ 
3)   ด้านการเงิน 4.00 3.00 ดี พอใช้ 
4)   ด้านการบริหารจัดการ 3.92 4.34 ดี ดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- 3.68 - ดี 

1)    ด้านการผลิตบัณฑิต 4.78 4.50 ดีมาก ดี 
2)    ด้านการวิจัย 4.04 2.96 ดี พอใช้ 
3)    ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 3.33 ดีมาก พอใช้ 
4)    ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.64 3.67 ดีมาก ดี 

คะแนนภาพรวม 4.30 3.80 ดี ดี 
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ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้  พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนผลการประเมิน  
4.51-5.00)จ านวน23ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน  3.51-4.50)จ านวน9ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน  2.51-3.50)จ านวน2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน  1.51-2.50)จ านวน0 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน  (คะแนนผลการประเมิน  0.00-1.50)จ านวน2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ (เฉพาะกรณีท่ีมีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน) 

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจุด
แข็ง และจุดที่ควรพัฒนาซึ่งมแีนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 
 จุดแข็ง 1. มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแผน ท าให้

หน่วยงานย่อยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนของ
หน่วยงานได้ชัดเจนขึ้น 
2. มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชา ท าให้มีจ านวนนิสิตสนใจมา
เรียนจ านวนมาก 
3. มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมการ 
พัฒนานิสิตทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และสโมสรนิสิต มีการน า
วงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาการ
จัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
4. มีการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อส่งเสริมการ วิจัยแก่บุคลากร
และนิสิตเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
5. อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี 
ผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ และได้รับการอ้างอิง ( Citation) 
จ านวนมาก 
6. อาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์สูง 

 

 แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

-  

 จุดที่ควร
พัฒนา 

1. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ท าให้ไม่มีเวลาท าผลงานที่จะ
เสนอขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบห ลักสูตร ยัง ไม่ มีความเข้าใจ ใน
ภาระหน้าที่ และ แนวทางการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเท่าท่ีควร 
3. อาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนน้อย  
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 
4. ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีระบบและกลไกที่เอ้ือให้อาจารย์ที่ประสงค์จะขอ

ต าแหน่งทางวิชาการมีโอกาสมากขึ้น เช่น ลดภาระงานสอนให้
น้อยลง เป็นต้น 
2. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน เพ่ือให้ทุกหลักสูตร/รายวิชามีผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ควรกระตุ้นในอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้มากข้ึน 
 

 

5. แนวปฏิบัติที่ดี -   

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการวิเคราะห์ตนเอง เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้
น าเสนอทั้ง 2 ส่วน 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และ ประวัติความเป็นมา 
 ชื่อหน่วยงาน   

          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 สถานที่ตั้ง       
เลขที่ 1 ม.6 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 

 ตราประจ าหน่วยงาน 

 
 สีประจ าหน่วยงาน 

สีเทาเงิน 

 ประวัติความเป็นมา โดยย่อ (ให้ระบุชื่อคณบดีตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบัน รวมทั้งระบุช่วงการด ารง
ต าแหน่งไว้ด้วย และมีรูปภาพประกอบ) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นจากด าริของศาสตราจารย์ ดร .สุจินต์ จินายน ซึ่งด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนในขณะนั้น ( 1สิงหาคม 2529ถึง 7มิถุนายน 2533 ) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานที่วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งเดิมต้องขอความอนุเคราะห์จากคณะ
ต่างๆที่วิทยาเขตบางเขน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ
คณะบริหารธุรกิจ  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดเป็นคณะล าดับที่  14 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการ
แบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2536 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110  ตอนที่ 121 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 โดยมีการแบ่งส่วนราชการ
เป็นส านักงานเลขานุการ ไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะฯ จึงเสนอมหาวิทยาลัย ขออนุมัติแบ่งส่วนราชการภายในด้านวิชาการเป็น
สายวิชา โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2540  มีมติเห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานวิชาการภายในเป็น 3 สายวิชา ได้แก่ สายวิชา
วิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการ
ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ภายในคณะและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2543 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ก าแพงแสน) 
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เมื่อได้รับอนุมัติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ก าแพงแสน) คณะฯ ได้มีการด าเนินการสรร
หาและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ โดยมีการด าเนินงานระยะหนึ่ง ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ได้สิ้นสุดวาระพร้อมคณบดี(ผศ.แสง
สุรีย์ สินธุวณิก) เมื่อ พ.ศ. 2545 ต่อมาในช่วงของผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2545 -2549 ซึ่งมี รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ด ารง
ต าแหน่งคณบดี พิจารณาเห็นว่าศูนย์ดังกล่าวยังขาดความพร้อมทั้งด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร 
เนื่องจากคณาจารย์ประจ าที่มีอยู่มีภาระงานมาก ต้องให้บริการการสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับคณะอ่ืน การผลิตบัณฑิต
ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนั้น
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 
จึงมีมติให้ชะลอการด าเนินงานของศูนย์ไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินงาน 

ต่อมาในช่วงของผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2549-2553โดยผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุขด ารงต าแหน่งคณบดีมีนโยบาย
ด้านการปรับโครงสร้างหน่วยงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
(ก าแพงแสน) โดยมีรองคณบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นประธาน เพ่ือให้ศูนย์มีการด าเนินงาน มีกิจกรรมที่
สามารถสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ดังนั้น
คณะกรรมการประจ าคณะฯ คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเห็นชอบให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อปรับโครงสร้างการด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะ โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการ
วิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ก าแพงแสน เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้ครอบคลุมการ
ด าเนินงานของคณะซึ่งมีท้ังด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ โดยไม่เน้น
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ก าแพงแสน เป็นศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งาน คือ งาน
บริหารและธุรการ งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นอกจากนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวิชาการ มีความคล่องตัวมากข้ึน และเป็นไปตามนโยบายของ
คณบดี ในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าคณะฯ จึงเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการภายในคณะฯ เป็นดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายหลัก 
 

 ปรัชญา/ปณิธาน   
 ปรัชญา 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักในความส าคัญของความรู้
พ้ืนฐาน มีทักษะและรู้จักใช้หลักวิชาในการท างานและการแก้ไขปัญหา มีคุณธรรมในการด ารงชีพและมีจิตส านึกใน
การจรรโลงสังคม 

ปณิธาน 
สร้างบัณฑิตให้มีปัญญา คุณธรรม และความสุข 
 

 วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บริการการสอนในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป  วิชาพ้ืนฐานและวิชาเลือกให้แก่หลักสูตรต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตก าแพงแสน ประกอบด้วย 
หลักสูตร วท .บ. (เกษตรศาสตร์ ) วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ -เกษตร) วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร ) วศ.บ. (วิศวกรรม
ชลประทาน) และวศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความพร้อม ในการผลิตบัณฑิต ของ
สาขาวิชาต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เอง ดังนั้นปัจจุบันจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

         รศ.ปริทรรศน์ นฤทุม 
15 กุมภาพันธ์ 2537 – 1 เมษายน 2538 

 

          ผศ.แสงสุรีย์ สินธุวณิก 
11 เมษายน 2538 – 31 มกราคม 2545 

 

รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ   
1 กุมภาพันธ์ 2545 – 20 พฤษภาคม 2545 
 

        รศ.ดร.คณพล จุฑามณี   
21 พฤษภาคม 2545 – 20 พฤษภาคม 2549 

 

ผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุข 
21 พฤษภาคม 2549 – 20 พฤษภาคม 2557 
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1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิชาชีพชั้นสูงทางด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ให้แก่นิสิตทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ   

2. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของบุคลากร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ 
3. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
4. บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม  
5. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและ 

พัฒนาสังคม  
6. บริการวิชาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่สังคม  
7. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 วิสัยทัศน์ 

บูรณาการวิชาการ และสร้างงานวิจัยในระดับสากล 
 

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

 

 เป้าหมาย 
บัณฑิต มีปัญญา คุณธรรม และความสุข 
 

 นโยบายหลัก 
1. เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสาย  

สนับสนุน 
2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรใหม่ และการขอใช้หลักสูตรของหน่วยงานอื่นตามความ  

พร้อมและศักยภาพของสายวิชา 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน ให้มีความพร้อมในทุกภารกิจอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ือการพัฒนาองค์กรในอนาคต 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับโครงสร้างการบริหารงายภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ทั้งระดับสายวิชา/ส านักงาน/ศูนย์ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่เสริมจุดแข็งและแก้ไขปรับปรุง  

จุดอ่อนต่างๆ ของสายวิชา/ส านักงาน  กิจกรรม/โครงการ ต้องสามารถตอบสนององค์ประกอบ/ดัชนีการประกัน
คุณภาพได้อย่างชัดเจน 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                        
9 

7. ส่งเสริมการใช้ระบบ 5 ส ในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และการประกัน  
คุณภาพการศึกษา 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรมีความพร้อมทางกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิ  
ภาพในการท างานที่เหมาะสม 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ เชิงธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่งองค์กร 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
  
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
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1.4 รายนามผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ 

 รายนามผู้บริหารคณะ ปีการศึกษา 2556 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ชานันก์  สุดสุข 
รองคณบดีฝุายวิชาการ  รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย  
รองคณบดีฝุายบริหาร ผศ.นพพร รัตนช่วง 
รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา  รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์  
รองคณบดีฝุายประกันคุณภาพ  รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ์  
รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต  อ.ดร.พจมาลย์  พูลมี  
รองคณบดีฝุายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์  
รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ  อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม  
รองคณบดีฝุายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ  
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ  อ.ดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล  
 

 รายนามผู้บริหารคณะปัจจุบัน 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ.ดร.อนามัย ด าเนตร 
รองคณบดีฝุายบริหาร ผศ.นพพร รัตนช่วง 
รองคณบดีฝุายวิชาการ  รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ์  
รองคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย   
รองคณบดีฝุายวิจัย  อ.ดร.แตงอ่อน พรหมมิ  
รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต  อ.ดร. สหณัฐ เพชรศรี  
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คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุข 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผศ.นพพร  รัตนช่วง 

 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์ 

 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ ์

 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  

อ.ดร.พจมาลย์ พูลมี 

 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและ

วิเทศสัมพันธ์ 
ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน 

 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

อ.ดร.ประภา  โซ๊ะสลาม 

 
รองคณบดีฝ่ายท านุบ ารุงศิลป 

และวัฒนธรรม  
อ.ภัทรพร  จินตกานนท์ 

 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อ.ดร.จุฑาทิพย์  โพธิ์อุบล 

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2556 
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 รายนามผู้บริหารหน่วยงานภายใน 

หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  
หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ  

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

หมายเหตุ*  เป็นต าแหน่งที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน 
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อ.ดร.อนามัย ด าเนตร 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผศ.นพพร  รัตนช่วง 

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
อ.ดร.แตงอ่อน พรหมมิ 
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หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ 
อ.ดร.ปัทมา จันทร์เจริญสุข 

 

 
หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ 

อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศร ี

 
หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ 

อ.ดร.สุจิตรา  แสนหาญ 

 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ 

 
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม 

 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 

อ.ดร.ปิติ ตรีสุกล 

 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ 

อ.ดร.ศศิมลฑล  ม่วงศรีจันทร์ 

 

 
 

ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา 
จุลชีววิทยา 

อ.ดร.สุทธิเดช  ปรีชารัมย์ 

 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ 

รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ผู้บริหารหน่วยงานภายใน 

ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ 
รศ.นันทนา เลิศประสบสุข 

ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา 
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
อ.ดร.พงศ์พันธ์  ศรีเมือง 
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 รายนามคณะกรรมการประจ าคณะปีการศึกษา 2556  
1. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ประธานกรรมการ  

2.รองคณบดีฝุายบริหาร      กรรมการ 

3. รองคณบดีฝุายวิชาการ      กรรมการ 
4.หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
5. หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์     กรรมการ 

6. หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์     กรรมการ 

7. อ.ดร.แตงอ่อน พรหมมิ      กรรมการ 

8. รศ.ปริทรรศน์ นฤทุม       กรรมการ 

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

 รายนามคณะกรรมการประจ าคณะ ปัจจุบัน 
1. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ประธานกรรมการ  

2.รองคณบดีฝุายบริหาร      กรรมการ 

3. รองคณบดีฝุายวิชาการ      กรรมการ 
4.หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
5. หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์     กรรมการ 

6. หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์     กรรมการ 

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ  
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม   กรรมการ  
9. อาจารย์ ดร.แตงอ่อน พรหมมิ     กรรมการ 

10. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ     กรรมการและเลขานุการ  
 
 

ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรม 
บริการและนวัตกรรมภาษา  
อ.ดร.อนามัย ด าเนตร 
 

ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชา 
ภาษาอังกฤษ  

อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย 
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1.5  หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ปีการศึกษา 2556คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนรวมทั้งหมด 22 หลักสูตร 22
สาขาวิชา โดยเป็นระดับปริญญาตรี 12หลักสูตร 12 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 หลักสูตร 0 
สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ก รวม 7 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ข รวม 1 หลักสูตร 1 
สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ทั้งนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 4.37 ของหลักสูตรทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หลักสูตรภาษาไทย รวมทั้งหมด20 หลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี รวม 12 หลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 44 0 44 
2 วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 10 0 10 
3 วท.บ. (เคมี) 45 0 45 
4 วท.บ. (ฟิสิกส์) 53 11 64 
5 วท.บ. (จุลชีววิทยา) 28 0 28 
6 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 11 32 43 
7 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 59 62 121 
8 บธ.บ. (การจัดการ) 33 37 70 
9 บธ.บ. (การตลาด) 24 0 24 
10 บธ.บ. (บัญชีบริหาร) 9 0 9 
11 บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 13 28 41 
12 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 68 44 112 

รวมจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 397 214 611 
 
หมายเหตุ  นับซ้ ากรณีที่เปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
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 ระดับปริญญาโท รวมทั้งหมด7หลักสูตร 
ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 10 0 10 
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) 2 0 2 
3 วท.ม. (วิทยาการพืช) 7 0 7 
4 วท.ม. (เคมี) 11 0 11 
5 วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) 12 0 12 
6 วท.ม. (จุลชีววิทยา) 10 0 10 
7 ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 0 12 12 

รวมจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 52 12 64 
 
 ระดับปริญญาเอก รวม 1หลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) 2 0 2 
รวมจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 2 0 2 

 หลักสูตรนานาชาติ รวม 2 หลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท รวม 1 หลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 10 0 10 
รวมจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 10 0 10 

 
 ระดับปริญญาเอก รวม 1 หลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1 ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 7 0 7 
รวมจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 7 0 7 
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1.6จ านวนนิสิตทั้งหมดFTES และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 จ านวนนิสิตทั้งหมดปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(ใช้ข้อมูลส านักทะเบียนและประมวล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) 
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ปริญญาตร ี 1,849 2,404 0 0 4,253 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท แผน ก 106 34 10 0 150 

แผน ข 1 74 0 0 75 
ปริญญาเอก 9 0 27 0 36 
รวมจ านวนนิสิตทั้งหมด 1,965 2,512 37 0 4,514 
รวมจ านวนนิสิตปริญญาโท แผน ก 
และปริญญาเอก 

115 34 37 0 186 

ร้อยละของจ านวนนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอกต่อจ านวนนิสิตทั้งหมด 
186*100/4,514 

= 4.12 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2556(ใช้ข้อมูลกอง
แผนงาน) 

สาขาวิชา จ านวนอาจารย์ 
จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 

FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 
สาขาวิทยาศาสตร ์ - 1,754.19 1,442.36 1,598.28 - 
สาขาภาษาศาสตร์ศิลปศาสตร ์ - 4,528.59 4,093.56 4,311.07 - 
สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร ์ - 889.76 662.41 776.08 - 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 187.82 197.00 192.41 - 
สาขานิติวิทยาศาสตร ์ - 123.50 282.97 188.23 - 
รวมท้ังหมด 198.5 7,483.86 6,648.30 7,066.08 1 : 35.59 
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 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555*(ใช้ข้อมูลส านักทะเบียนและประมวลผล) 

ระดับปริญญา 
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ 

รวมท้ังหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตร ี 299 177 0 0 476 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท แผน ก 10 8 0 0 18 

แผน ข 0 44 0 0 44 
ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 
รวมจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 309 229 0 0 538 

 * ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556  ยังไม่มีข้อมูลจากส านักทะเบียนและประมวลผล 

1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

       ปีการศึกษา 2556  (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 
 (การนับจ านวนบุคลากรก าหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการท างาน ดังนีต้ั้งแต่ 9เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน6 - 9 เดือน คิดเป็น 
0.5 คนน้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได)้ 

 จ านวนอาจารย์ประจ า(FTES)(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ 10 72.5 73 155.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 6 8 14 
รองศาสตราจารย ์ 0 8 6 14 
ศาสตราจารย ์ 0 0 1 1 

รวม 10 86.5 88 184.5 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาทุกประเภท (ลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัยต่างประเทศและลา.....) 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ 0 12 0 12 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 2 0 2 
รองศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 
ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 

รวม 0 14 0 14 
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 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ 10 84.5 73 167.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 8 8 16 
รองศาสตราจารย ์ 0 8 6 14 
ศาสตราจารย ์ 0 0 1 1 

รวม 10 100.5 88 198.5 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

ประเภท จ านวนบุคลากร (คน) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
นักวิจัย - - - - - 
ช่วยวิชาการ 12 87 5 - 104 

รวม 12 87 5 - 104 
แรงงาน เช่น พนักงานท าความสะอาด พนักงาน
ขับรถ ฯลฯ 

16 1 - - 17 

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 
 รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

รวม 34,491,344.06 76,398,254 110,889,598.06 100 0.45: 1 
-  งบบุคลากร 26,113,903.55 10,192,133 36,306,036.55 32.74 2.56: 1 
-  งบด าเนินการ 4,289,500 40,039,708 44,329,208 39.97 0.11: 1 
-  งบลงทุน 4,087,940.51 9,689,265 13,777,205.51 12.42 0.42: 1 
-  งบอุดหนุน - 4,266,177 4,266,177 3.85 0.00: 1 
-  งบรายจ่ายอื่นๆ - 12,210,971 12,210,971 11.01 0.00: 1 

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวนเงิน (บาท) 
-  งบประมาณแผ่นดิน 77,568,100 
-  งบประมาณเงินรายได ้ 104,831,874 

รวมท้ังหมด 182,399,974 
สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้  0.74 : 1 
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ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
งบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
-  งบบุคลากร 27,390,600 5,012,868 32,403,468 
-  งบด าเนินการ 4,920,700 26,862,722 31,783,422 
-  งบลงทุน 8,394,000 1,641,400 10,035,400 
-  งบอุดหนุน 36,862,800 24,002,327 60,865,127 
-  งบรายจ่ายอื่นๆ - 43,466,455 43,466,455 
-  งบส ารองจ่าย - 1,939,834 1,939,834 

รวมทั้งหมด 77,568,100 102,925,606 180,493,706 

อาคารและสถานที่ 
   (มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของคณะและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) 

ชื่ออาคาร 
ปีที่เร่ิมใช้ 

พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อาคารประหยัด

พลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 
รูปภาพอาคาร อาคาร

ที ่
ชื่ออาคาร 

1-2 อาคารปฏิบัติการกลาง  พ.ศ. 2536 5,637.60ตร.ม. ใช่  
7 อาคารเก็บพัสด ุ พ.ศ. 2536 246.10 ตร.ม. ไม่ใช่  

3-4 อาคารปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2 พ.ศ. 2536 5,637.60ตร.ม. ใช่  
 เรือนปลูกพืชทดลอง 4 หลัง พ.ศ. 2541 203ตร.ม. ใช่  
8 อาคารปฏิบัติการพืช-สัตว์ทดลอง

(อาคาร 8) 
พ.ศ. 2541 169ตร.ม. ใช่  

 เรือนปลูกพืชทดลอง 1 พ.ศ. 2541 80.56ตร.ม. ใช่  
 เรือนปลูกพืชทดลอง 2 พ.ศ. 2541 40.00ตร.ม. ใช่  
 โรงเก็บอุปกรณ์คนสวน พ.ศ. 2544 78.60ตร.ม. ใช่  
5 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
พ.ศ. 2545 2,100ตร.ม. ใช่  

9 อาคารการเรียนรู้ พ.ศ. 2551 6,315ตร.ม. ใช่  
10 อาคารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 175.87ตร.ม. ใช่  
11 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2554 3,709.83 ตร.ม. ใช่  
12 อาคารการเรียนรู้ทางภาษา  พ.ศ. 2555 2,070.17 ตร.ม. ใช่  

 อาคารอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา 

พ.ศ. 2555 2,165.70 ตร.ม. ใช่  

 อาคารกิจกรรมนิสิต พ.ศ. 2557 1,481.37 ใช่  
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 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

 พ้ืนที่ภาพรวมของคณะ จ านวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

1. พื้นทีแ่นวราบทั้งหมด 38,400 ตรม. (48 ไร่) 

2. พื้นทีช้ั่น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  4,486.84 

3. พื้นที่ท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

2,805 

4. พื้นทีภ่ายในอาคารทีเ่ป็นGreen Area  1,311 

5. พื้นทีG่reen Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 32,419.16 

 รถของคณะ จ านวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 5 
2. รถจักรยานยนต ์ 2 
3. รถจักรยาน - 

 

 

 

 
 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 
 19.1  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ เป็นคณะที่สอนวิชาพ้ืนฐานให้แก่คณะอ่ืนๆ ในวิทยาเขต
ก าแพงแสนทั้งด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งประสานศิลป์และวิทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
 

19.2  ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 
-บุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2556 

จ านวน 15 คนเมื่อ 17 มิถุนายน 2557 
     -  จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 7th Asian Conference on Fixed Point Theory 

and Optimization 2013เมื่อ 18 กรกฎาคม 2556 
     -  วันคล้ายวันสถาปนา 20 ปี ศวท. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปิล

กาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรโครงการรางวัล
คุณภาพ ส าหรับหน่วยงานภายใน ประจ าปี 2556 และผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ 
Unseen : Arts & Science Photo Contest  

     -  จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศวท.เชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่หลักสูตร รวมทั้ง
การให้ความรู้และข้อมูลต่างๆของคณะฯ ที่อาจารย์และนักเรียนในสถานศึกษาควรทราบ เพ่ือประโยชน์ในการเลือก
ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 และณ โรงเรียน
สิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557  
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    -  จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน เรื่อง “การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาด้วย
จุลินทรีย์ธรรมชาติ ” ณ อาคารโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์.ดร. อนามัย ด าเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายการศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556โดยรศ.ดร.จุรีรัตน์ ลีสมิทธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัยด้านทรัพยากร
จุลินทรีย์ โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ได้สาธิตการทอดไข่ดาวจากก๊าซที่ได้ จากผลงานวิจัย ในการคัดเลือก
จุลินทรีย์ จ านวน 2 สายพันธุ์ ที่เก็บจากแหล่งธรรมชาติ สามารถย่อยสลายเส้นใยผักตบชวา โดยระบบเอนไซม์ของ
จุลินทรีย์ เกิดผลผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ( Biogas) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับครัวเรือน และ
ชุมชนขนาดเล็ก  

1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 
2555ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1. ควรพัฒนาตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัต ิ
การประจ าปีให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

ได้ด าเนินการจัดท าความสอดคล้องตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งท่ี 8/2556  

รองคณบดีฝุายวางแผน
และพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

สนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในปี
การศึกษา 2556 จ านวน 4 คน เป็นเงิน 495,520 
บาท 
 

โครงการจัดตั้งสายวิชา
คอมพิวเตอร ์/ โครงการ
จัดตั้งภาควิชา
ภาษาอังกฤษ / โครงการ
จัดตั้งภาควิชา
บริหารธุรกิจฯ 

2. เพิ่มการส่งเสริมให้บุคลากรขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และควรวิเคราะห์ภาระงานสอนของ
อาจารย์ให้เหมาะสม 
 

สนับสนุนเงินรางวัลให้อาจารย์ที่ผ่านการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2556 มี
อาจารย์ที่ผ่านการขอต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 
3 คน 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
และหัวหน้าสายวิชา/
โครงการจัดตั้งสายวิชา 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. ควรวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ให้
เหมาะสม เพื่อให้อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัย
เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะฯ มอบให้สายวิชาพิจารณามอบหมายภาระ
งานอาจารย์ให้เหมาะสมตามแผนพัฒนาสมรรถนะ 
เพื่อการขอต าแหน่งวิชาการ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
 

2. กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายใน 
(สวพ.) และภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มวิจัยโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย
สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มวิจัยที่มีแผนการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน รองคณบดีฝุายวิจัยและ

บริการวิชาการ และ
หัวหน้า ศสวท. 3. สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อหากรอบแนวทางในการสร้าง
งานวิจัยให้มากขึ้น 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 10 
หน่วยงาน ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ วิจัย การอบรมทางวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

การสร้างเครือข่ายในการร่วมด าเนินโครงการด้าน
วิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
นักศึกษาและบุคลากร 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ควรมอบหมายผู้ประสานงานเพื่อรวบรวม
ข้อมูลของแต่ละสาขาเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีด้านการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 

มีศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคมโดยมี น.ส.สกุณา บ ารุง เป็นผู้รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล 

รองคณบดีฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ และ

หัวหน้า ศสวท. 
2. ควรประเมินผลส าเร็จให้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรม 

มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทุก
โครงการมีการประเมินผลส าเร็จ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรจัดให้มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

มีระบบและกลไกโดยมีรองคณบดีฝุายท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ก ากับดูแล จัดท า
แผนการปฏิบัติงาน และมี น.ส.นิศานาถ แก้วมา 
เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล 

รองคณบดีฝุายท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ โดยเฉพาะในด้านองค์ประกอบของ
การจัดการความรู้ให้ครบวงจร เช่น การระบุ
ความรู้ การคัดเลือกความรู้ การรวบรวมความรู้ 
การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน
องค์กร 

ไม่มีการด าเนินการ 
 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
 
รองคณบดีฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ และ
หัวหน้า ศสวท. 

2. ควรจัดท าแผนระบบสารสนเทศท่ีก าหนด
รายละเอียด เช่น วัตถุประสงค์ ความสอดคล้อง
ของแต่ละระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการใช้ในแต่ละระบบ
งบประมาณ การประเมินความคุ้มค่าและการ
จัดล าดับความส าคัญของระบบ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าระบบ
สารสน เทศเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารรุก
และเพื่อการตัดสิน ใจ โดยด าเนินการส ารวจระบบ
สารสนเทศและปัจจัยเกื้อ หนุนของคณะฯและ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบสาร สนเทศที่มี
อยู่ในปัจจุบันและถ้าจะมีการพัฒนาระบบใหม่ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับด้านอุปกรณ์ ด้านซอฟท์แวร์และ
ด้านบุคคลากร ในส่วนของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจโดยมีตัวช้ีวัดคือฐานข้อมูลบุคลากรและ
สามารถน าฐานข้อมูลนี้มาช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปรับฐานเงินเดือนปัจจุบันของ
บุคลากรพนักงานเงินรายได้คณะฯเพื่อให้ผู้บริหาร
ด าเนิน การส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด และคณะฯมีการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ฐานข้อมูลนิสิต 
ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลห้องสมุด ฐานข้อมูล

รองคณบดีฝุายบริหาร 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

งานประกัน ระบบการจัดท าค าของบประมาณเงิน
รายได้ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ระบบการ
ลงทะเบียน ระบบภาระงานอาจารย์ ระบบ มคอ. 
3,4,5,6 และ 7 online นอกจากน้ีในส่วนของ
คณะฯมีการใช้ระบบฐานสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพฝุายวิชาการ โปรแกรมระบบสาร
บรรณ AMS e-Office มาใช้ในการบริหารและ
จัดการด้านระบบแจ้งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ระบบจองรถยนต์และระบบการลาของบุคลากร
ภายในคณะฯ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินระดับคณะ
ในระยะยาว และให้มีการน าข้อมูลทางการเงินไป
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงิน เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์
ทางการเงินต่อไป 
 
 

มีการจัดอบรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ระดับคณะระยะยาวเรียบร้อยแล้ว 

รองคณบดีฝุายบริหาร 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. ควรมีมาตรการให้บุคลากรได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและด าเนินการตามแนวทางตาม
ระบบการประกันคุณภาพ 

- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพได ้
- จัดโครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ 

เรื่อง  
การบริหารหลักสูตรเพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าท่ีของ
ตนเอง และสามารถบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได ้

รองคณบดีฝุายประกัน
คุณภาพ 
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บทท่ี 2 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2556 
มีผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี  
จ านวน 12 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)วท.บ. (เคมี)วท.บ. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)วท.บ. (จุลชีววิทยา) บธ.บ. (การจัดการ)บธ.บ. 
(การตลาด)วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)บธ.บ. (การบัญชีบริหาร) มีนิสิต
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด จ านวน 3,933 คน ระดับบัณฑิตศึกษา  10 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 
จ านวน 8 หลักสูตร ได้แก่ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)วท.ม. 
(จุลชีววิทยา)ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)วท.ม. (วิทยาการพืช)วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)
วท.ม. (เคมี) หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และ ปร.ด. 
(ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) มีจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด จ านวน 260 คนนับว่าเป็นคณะที่มีจ านวน
หลักสูตร และจ านวนนิสิตมากที่สุด 

2. ด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินงานวิจัย และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในสัดส่วนร้อยละ 6 ของ
เงินได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังหักค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนพัฒนานิสิตฯ โดยมีวงเงินที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน  2,443,735 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบในการส่งเสริมการวิจัย ทั้งนี้ได้จัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยด้านต่างๆ ดังนี้  

- สนับสนุนการวิจัย 300,000 บาท(ทุนยุววิจัย จ านวน 16 ทุน ๆ ละ 4 ,500 บาท ทุนระดับบัณฑิตศึกษา 3 
ทุนๆ ละ 14,500 บาท ทุนจุดประกายนักวิจัยหน้าใหม่ ศวท. 10 ทุนๆ ละ 18,450 บาท 

- สนับสนุนการให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ และการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 400 ,000 บาท โดยปี
การศึกษา 2556 สนับสนุนผลงานวิจัยตีพิมพ์ จ านวน 61 เรื่อง เป็นเงิน 257 ,500 บาท และผลงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ 1 เรื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท 

- สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ 300 ,000 บาท โดยปีการศึกษา 2556 มีการน าเสนอ
ผลงานต่างประเทศ 6 เรื่อง เป็นเงิน 295,517 บาท 

- สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ( Research Unit) 200,000 บาท ปีการศึกษา 2556 สนับสนุนการจัดตั้ง
หน่วยวิจัย 2 หน่วย เป็นเงิน 200,000 บาท 

 

3. ด้านการบริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรท่ีมี
ความพร้อมด าเนินการจัดท าโครงการบริการวิชาการในรูปของโครงการพัฒนาวิชาการ โดยมีศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดโครงการเกี่ยวกับค่ายวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆและประสานงานในการจัดโครงการของภาควิชาต่างๆ ในคณะฯ เช่น สายวิชา
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วิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา เป็นต้น ปีการศึกษา 2556 มีการด าเนินงานจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนต่างๆ จ านวน5 โรงเรียน มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เป็นต้น  

 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดระบบเกี่ยวกับการดูแล
งานด้า นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรม ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1) 
โครงการ/กิจกรรม ส าหรับนิสิต เช่น โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการไหว้ครู  และ โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
มีการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต มีคณบดีเป็นที่ปรึกษาและรองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตเป็นประธานฯ  โดยใช้เงินกองทุนพัฒนานิสิตฯ 2) ส่วนของโครงการ/กิจกรรม ส าหรับบุคลากร  เช่น  
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิล ปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการกีฬา เทา -เงิน สัมพันธ์ และ
โครงการสืบสานประเพณีเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆเช่น  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลอยกระทง วางพวงมาลา 
แห่เทียนพรรษา เป็นต้นโดยมีการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการฝุายท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมโดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษาและรองคณบดีฝุายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมเป็นประธาน  นอกจากนี้ 
บุคลากรและนิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่จัดโดยวิทยาเขต เช่น โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา วันสถาปนา
ครบรอบ 3 4 ปี มก.กพส. โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจ าปี 255 6พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 255 6 และ โครงการเดินวิ่งพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา 
ประจ าปี 2557  เป็นต้น 

การพัฒนากายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากคณะฯ มีการขยายงานด้านการผลิตบัณฑิตหลากหลาย
สาขาวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ท าให้โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพไม่เพียงพอกับจ านวนนิสิต 
จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 436 ล้านบาท 
โดยใช้เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต โดยใช้
งบประมาณกองทุนพัฒนานิสิต จ านวน 13,666,600 บาท 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพส าหรับคณะวิชา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้ด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเปูาหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเปูาหมาย
หรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 ผลการประเมินตนเองของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 
องค์ประกอบ จ านวน 35ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมตัวบ่งชี้สมศ.4 , 12, 15, 16.1, 
16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน4.30อยู่ในระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้าจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมิน 3.42 อยู่ในระดับพอใช้ด้านกระบวนการ จ านวน 19ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน  4.72อยู่ในระดับดีมากและ
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จ านวน 12ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.02อยู่ในระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.80 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
ตารางท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านรวม 35 ตัวบ่งช้ี  
(คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 3.32 4.75 4.29 4.20 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 3.73 5.00 3.50 4.04 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 - 4.50 2.18 3.73 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.42 4.72 4.02 4.30 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดับด ี 

หมายเหตุ : * ไม่รวมคะแนนตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ 15  

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2556 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ , x 

= ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
 สกอ.) 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 7ข้อ - - 8 / 5.00 - 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 5ข้อ - - 4 x 4.00   

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละ 51 88 198.5 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก=44.33เมื่อเทียบ

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 3.69 

x 3.69   

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ร้อยละ 11 15 198.5 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ= 7.56เมื่อ

เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อย
ละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้

เท่ากับ 1.26 

x 1.26   

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่2.5 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่2.6 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่2.7 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๑ 

ร้อยละ 85 403 465 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ=
441/จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 
=503) เท่ากับร้อยละ 87.67 เมื่อเทียบ
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น 

คะแนนจึงเท่ากับ 4.38 

/ 4.38   

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๒ 

3.80 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕)  = 4.09 

/ 4.09   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ , x 

= ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
 สกอ.) 

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๓ 

20 26.50 63 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทเท่ากับ 26.50/จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดเท่ากับ 
63) = ร้อยละ 42.06 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 
5.000 

/ 5.00   

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๔ 

- - - - - -  ไม่ประเมิน 
เนื่องจากยังไม่
มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๑๔ 

3.90 704 198.5 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า
เท่ากับ 704/จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดเท่ากับ 198.5) เท่ากับ 3.55 เมื่อ
เทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 
5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 2.96 

x 2.96   

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 6ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่4.2 6 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 
กลุ่มวิทย์ฯ 

 
 
 

120,000 
บาท/คน 
120,000 
บาท/คน 

 
 

- 
 

9,190,576 
 
 
 

- 
 

104 
 
 
 

 
 
(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
กลุ่มวิทย์ =  9,190,576/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า=104 = 
88,370.92 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 
= 180,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 2.45) 

/ 3.73   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ , x 

= ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
 สกอ.) 

กลุ่มมนุษย์ฯ 75,000 
บาท/คน 

6,856,43
5 

80.5 
 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
กลุ่มมนุษย์ฯ =  6,856,435/จ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า= 80.5 
= 85,173.11 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนน
เต็ม 5 = 75,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่
ได้เท่ากับ 5.00) ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73 

   

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๕ 

ร้อยละ 6 0.00 0.00  / 4.43   

กลุ่มวิทย์ฯ 55.63 61.75 111 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เท่ากับ 61.75/จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าท้ังหมดเท่ากับ 111) = 
ร้อยละ 55.63 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนนดังน้ันคะแนนเท่ากับ 
5.00 

   

กลุ่มมนุษย์ฯ 7.71 6.75 87.5 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เท่ากับ 6.75/จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าท้ังหมดเท่ากับ 87.5) = 
ร้อยละ 7.71 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 
เท่ากับ 5 คะแนนดังน้ันคะแนนเท่ากับ 
3.86  

   

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๖ 

ร้อยละ 2 111 198.5 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์=
111/จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าคณะเกษตร 
=198.5)= ร้อยละ 55.92เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนนจึงมี
ค่าเท่ากับ 5.00 

/ 5.00   

 
ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 

๗ 

 
ร้อยละ 2 

 
4.25 

 
198.5 

 
(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ = 4.25/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

 
/ 

 
1.07 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ , x 

= ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
 สกอ.) 

ประจ าทั้งหมด = 198.5)= ร้อยละ
2.14เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ  
5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 1.07 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 4ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 4ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๘ 

ร้อยละ 30 22.00 22.00 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการที่
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=22/จ านวน
โครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด =22)=มีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 100เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 
เท่ากับ 5 คะแนนจึงมีค่าเท่ากับ 
5.00 

/ 5.00   

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๙ 

5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๑๐ 

4ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๑๑ 

5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่7.1 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 4 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที ่7.3 5ข้อ - - 3 x 3.00   

ตัวบ่งช้ีที ่7.4 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๑๓ 

3.60 - - 4.35 / 4.35   

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 7 ข้อ - - 6 x 4.00   

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 8ข้อ - - 7 x 4.00   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ , x 

= ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
 สกอ.) 

ตัวบ่งช้ีสมศ. ที่ 
๑๕ 

3.80 - - (ผลรวมคะแนนประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น

สังกัด=4.30/จ านวนป ี=1ปี)=4.30 

/ 4.30   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมายที่ชัดเจน ม ี

การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคลากรในการสัมมนาประจ าปี มีการติดตามผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ปี
ละ 2 ครั้ง ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้บริหารได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ไป
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงแผนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 

ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ สกอ.1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่2.2 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ 

2556 2557 
ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ     5.00 4.00   
สกอ. 
1.1 

กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 7 5.00 4.00   

สมศ.
16.1 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

ข้อ 3 5 5 5 5.00 5.00 รายงานผล
การด า เนิน
งาน แต่ไม่น า
คะแนนมา
ประเมิน 

สมศ.
16.2 

 

ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ ์

คะแนน 3.9 4.0 4.14 4.14 4.14 4.14 

สมศ. 
17 
 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

ข้อ 2 4 4 5 5.00 5.00 

          

ตัวบ่งช้ีสกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย 7 ข้อ 

รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                        
36 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15ปีฉบับที2่  (พ.ศ.2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที1่0 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4พันธกิจคือด้านการเรียน

การสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ4พันธกิจ  
  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ2 ครั้ง

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ1ครั้งและรายงาน

ผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

คณะและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว15 ปีฉบับที่ 2  (พ.ศ.2552–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี10  
(พ.ศ.2551–2554) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการ จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการฝุายวางแผนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่าแผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (1.1-1-1)  ต่อมาคณะฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555 - 2558 (1.1-1- 2) ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 ของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
ดังกล่าวข้างต้น  และมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายใน แผนกลยุทธ์ ปี 2556 และ 2557 ซึ่งมีตัวบ่งชี้แผน
ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ (1.1-1-3) โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2556 วาระ 4.5 
เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ปี 2555 (1.1-1-4) และครั้งที่ 8/2556 วาระ 4.1 
พิจารณาตัวบ่งชี้ ค่าเปูาหมาย และผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2557 (1.1-1-5) ซ่ึง
รวบรวมข้อมูลลงในเอกสารเผยแพร่ จัดท าและรวบรวมโดย งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการ เมื่อ 
มกราคม 2557 ทั้งนี้ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วาระ 3.12แผนพัฒนาปรับปรุง
จากการประเมินผู้บริหาร ฝุายวางแผนและพัฒนา (1.1-1.6) 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมาย ปี 

2556 และ 2557 โดยรองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการ จัดท าเอกสาร 
ณ มกราคม 2557 (1.1-2-1) หัวข้อเรื่อง  

 ตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ส าหรับปี พ.ศ. 2556 และ 2557 
 ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการ ส าหรับปี พ.ศ. 2556 และ 2557 
 แผนปฏิบัติการ ( Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565)  
เพ่ือเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์ที่มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมาย ปี 2556 และ 2557 ให้แก่คณบดี 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาย/ส านัก/ศูนย์ ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชา พร้อมกันนี้ได้จัดท าเป็นไฟล์ 
PDF ขึ้นหน้าเว็บคณะฯ (เมนูเอกสารเผยแพร่/ฝุายวางแผนและพัฒนา/ตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
ส าหรับปี 2556 และ 2557) (1.1-2-2) และฝุายวางแผนและพัฒนาได้น าหัวข้อ ตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ส าหรับปี 
พ.ศ. 2556 และ 2557 เป็นชื่อเรื่องในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2557 (1.1-2-3 )ซึ่งจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภายในและ
ผู้สนใจ เพ่ือเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ดังกล่าว และได้ก าชับให้หัวหน้าหน่วยงานภายในทั้งหมดจัดประชุม
บุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองเพ่ือแจ้งการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ส าหรับปี พ.ศ. 2556 และ 
2557 ต่อไป นอกจากนี้ฝุายวางแผนและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Excel เพ่ือการจัดท าแผน  แก่
ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภายใน อาจารย์ที่สนใจ เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าข้อมูลด้านแผนและผู้สนใจ (1.1-2-4) ซ่ึง
โครงการต่างๆ ที่ใช้เงินงบประมาณรายได้ประจ าปีต้องตอบสนองแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ซึ่งในโปรแกรม Excel จะมี
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะฯ ให้เป็นตัวเลือก 

http://flas.kps.ku.ac.th/2013/images/qa/FLAS_Strategic_Plan_KPI_20132014.xlsx
http://flas.kps.ku.ac.th/2013/images/qa/FLAS_Strategic_Plan_KPI_20132014.xlsx
http://flas.kps.ku.ac.th/2013/images/qa/FLAS_Strategic_Plan_KPI_20132014.xlsx
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จากแผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเป็นแผน ปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2555 – 2558 นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผนเป็นผู้ด าเนินการหลัก 
ร่วมกับหัวหน้าสายวิชา/ศูนย์ฯ/ส านักงาน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา ประธานหลักสูตรภาคพิเศษ และรอง
คณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝุายต่างๆ ได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 (ตุลาคม 2555– กันยายน 2556) ครบ 4 
พันธกิจ คือ การเรียนการสอน (1.1-3-1) การวิจัย (โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์
หลังจากหักทุนการศึกษาและอ่ืนๆ แล้ว ให้ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงาน
ด้านการวิจัย) (1.1-3-2) การบริการวิชาการ (1.1-3-3 ) และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-3-4) 
นอกจากนี้ยังมี แผนงานพัฒนานิสิต (1.1-3-5) แผนงานพัฒนาบุคลากร (1.1-3-6) และแผนงานบริหารจัดการ (1.1-
3-7) โดยยึดแผนกลยุทธ์เป็นหลัก 
 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

จากแผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเป็นแผน ปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2555 – 2558 นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมาย เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  

ระดับท่ี 1 ตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ เพื่อติดตามความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ โดยมีตัว
บ่งชี้จ านวนทั้งสิ้น 11 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1.1-4-1) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4 ตัวบ่งชี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยสู่ระดับสากล 3 ตัวบ่งชี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง 4 ตัวบ่งชี้ 

ระดับท่ี 2 ตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายของแผนงาน เพ่ือวัดความส าเร็จของแผนงานด้านต่างๆ โดยมีตัวบ่งชี้
จ านวนทั้งสิ้น 25 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตามแผนงานแต่ละด้าน ดังนี้ (1.1-4-1) 

แผนงานผลิตบัณฑิต 9 ตัวบ่งชี้  
แผนงานวิจัย 2 ตัวบ่งชี้  
แผนงานบริการวิชาการ 4 ตัวบ่งชี้  
แผนงานบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ตัวบ่งชี้  
แผนงานบริหารจัดการ 6 ตัวบ่งชี้  

ระดับท่ี 3 ตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับปฏิบัติการ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ก าหนด ซึ่งจะปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 (1.1-4-2) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 255 6 ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ 
เพ่ือให้เป็นแผนงานที่จะด าเนินการในปี 255 6 สอดรับการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี และแผนกลยุทธ์ ของ
คณะฯ นั้นฝุายวางแผนและพัฒนาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแผนซึ่งจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน
ภายในและผู้สนใจ (1.1-5-1) และได้ผลสรุปการจัดท าแบบตารางสรุปแผน-ผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยให้
แยกตามพันธกิจแต่ละด้านที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และให้ใช้ตารางดังกล่าวเพ่ือร ายงานแผน/ผลการ
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การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 255 6 ทั้ง 4 ภารกิจ ให้คณะฯ และ รายงานมหาวิทยาลัย ต่อไป 
(1.1-5-2) และรองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนาได้น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปี 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 
11/2556 วาระท่ี 4. 16 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีง บประมาณเงินรายได้ 
2556ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2555– กันยายน 2556) (1.1-5-3) 
 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยรองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา และงานนโยบายและแผนได้
มีการติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานภายในและฝุายต่าง ๆ และรายงานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2556 วาระท่ี 
4.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเงินรายได้ 2556(1.1-6-1) 

ครั้งที่ 2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 8/2556 วาระท่ี 4. 1
พิจารณาตัวบ่งชี้ ค่าเปูาหมาย และผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2557 (ข้อ 4 ติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเงินรายได้ 2556 เพ่ือหาข้อก าหนดให้ด าเนินการอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ภายในไตรมาสที่ 3) (1.1-6-2)  

ครั้งที่ 3 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 11/2556 วาระท่ี 4. 16 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเงินรายได้ 2556ไตรมาสที่ 4 (1.1-6-3) 

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

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6/2556วาระ 4.5 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 255 5  (1.1-7-1) และ ครั้งท่ี 5/2557 วาระ 5.12 เรื่อง ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์(1.1-7-2) 
 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราว
ประชุม ครั้งที่ 8/2556 วาระท่ี 4.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 255 5 
(1.1-8-1)ไปปรับปรุงตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้  

1. ลดตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์จากเดิม 12 ตัวบ่งชี้ เป็น 11 ตัวบ่งชี้ 
2. ปรับชื่อตัวบ่งชี้บางตัว 
3. ปรับค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้ ปี 2556 และ 2557 
4. แสดงความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีกับตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์  
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รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนาร่วมกับงานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการ ได้จัดท าเอกสาร
เผยแพร่เมื่อ มกราคม 2557 (1.1-8-2) เรื่อง  

 ตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ส าหรับปี พ.ศ. 2556 และ 2557 
 ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการ ส าหรับปี พ.ศ. 2556 และ 2557 
 แผนปฏิบัติการ ( Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565)  
พร้อมทั้งน าเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/2557 
วาระท่ี 3.12 เรื่อง แผนพัฒนาปรับปรุงจากการประเมินผู้บริหารฝุายวางแผนและพัฒนา (ข้อ 3. การจัดเตรียม
เอกสารเกี่ยวกับงานแผนเพ่ือเผยแพร่) (1.1-8-3) และ ครั้งที่ 5/2557 วาระ 5.13 เรื่อง การปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่า
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 (1.1-8-4) โดยมติที่ประชุมให้ใช้ตัวบ่งชี้และค่า
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 ดังมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
8/2556 ตามเอกสารเผยแพร่เมื่อ มกราคม 2557 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝุายวางแผนและพัฒนา กันยายน 

2555 
1.1-1-3 เอกสารเผยแพร่ จัดท าและรวบรวมโดย งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการ มกราคม 

2557 
1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2556 วาระ 4.5 
1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 วาระ 4.1 

1.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วาระ 3.12 
1.1-2-1 (1.1-1-3) เอกสารเผยแพร่ จัดท าและรวบรวมโดย งานนโยบายและแผน ส านักงาน

เลขานุการ มกราคม 2557 
1.1-2-2 หน้าเว็ปคณะฯ (เมนูเอกสารเผยแพร่/ฝุายวางแผนและพัฒนา/ตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายของ

แผนยุทธศาสตร์ ส าหรับปี 2556 และ 2557 
1.1-2-3 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แผน ปี 2556 และ 2557  20 

กุมภาพันธ์ 2557 
1.1-2-4 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Excel เพ่ือการจัดท าแผน 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (งบรายได)้ แผนงานการเรียนการสอน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 

http://flas.kps.ku.ac.th/2013/images/qa/FLAS_Strategic_Plan_KPI_20132014.xlsx
http://flas.kps.ku.ac.th/2013/images/qa/FLAS_Strategic_Plan_KPI_20132014.xlsx
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (งบรายได)้ แผนงานวิจัย 
1.1-3-3 แผนปฏิบัติราชประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (งบรายได)้ แผนงานบริการวิชาการ 
1.1-3-4 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (งบรายได)้ แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
1.1-3-5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (งบรายได)้ แผนงานพัฒนานิสิต 
1.1-3-6 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (งบรายได)้ แผนงานพัฒนาบุคลากร 
1.1-3-7 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (งบรายได)้ แผนงานบริหารจัดการ 
1.1-4-1 (1.1-1-3) เอกสารเผยแพร่ จัดท าและรวบรวมโดย งานนโยบายและแผน ส านักงาน

เลขานุการ มกราคม 2557 
1.1-4-2 เอกสาร 1.1-3-1 ถึง 1.1-3-7 
1.1-5-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแผน 
1.1-5-2 เอกสาร 1.1-3-1 ถึง 1.1-3-7 
1.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2556 วาระท่ี 4.16 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2555 วาระ 4.4 
1.1-6-2 (1.1-1-5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วาระ 4.1 (ข้อ 4 

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเงินรายได้ 2556 เพ่ือหาข้อ
ก าหนดให้ด าเนินการอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในไตรมาสที่ 3) 

1.1-6-3 (1.1-5-3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2556 วาระท่ี 4.16 
1.1-6-4 เอกสาร 1.1-3-1 ถึง 1.1-3-7 
1.1-7-1 (1.1-1-4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2556 วาระ 4.5 
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ครั้งที่ 5/2557 วาระ 5.12 เรื่อง ผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
1.1-8-1 (1.1-1-5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 วาระ 4.1 
1.1-8-2 (1.1-1-3) เอกสารเผยแพร่ จัดท าและรวบรวมโดย งานนโยบายและแผน ส านักงาน

เลขานุการ มกราคม 2557 
1.1-8-3 (1.1-1-6) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วาระ 3.12 
1.1-8-4 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2557 วาระ 5.13 เรื่อง การ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งช้ีสมศ. 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2556 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้อัตลักษณ์เดียวกันกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ส านึก
ดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี และได้ถ่ายถอดไปยังทุกหน่วยงานภายในคณะ เพื่อให้เกิดผลต่อนิสิตและบุคลากรที่
สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงน าเข้าบรรจุในแผนของคณะฯ ทั้งแผนกลยุทธ์ 2555-2558 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์และการปฏิบัติงานในพันธกิจแต่ละด้าน ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนานิสิต และ
บุคลากรให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ และมีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีระบบและกลไกที่ท าให้
เกิดการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น เกิดประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและมีผลสะท้อนความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากรางวัล และการยกย่องจากในระดับชาติ ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าแผน พัฒนา พ.ศ.2554-2557 (16.1-1-1) และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ฉบับ พ.ศ.2555 –2558  เอกสารหมายเลข 2)(16.1-1-2) ซ่ึง
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับพ.ศ. 2555-2558 ของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยมีกล
ยุทธ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับเปลี่ยน แก้ไขชื่อตัวบ่งชี้บางตัว และ
ค่าเปูาหมายปี 2556 และ 2557 และรวบรวมไว้ในเอกสารเผยแพร่เมื่อ มกราคม 2557(16.1-1-3) โดยเนื้อหาในเล่ม
ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ส าหรับปี พ.ศ. 2556 และ 2557 
 ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการ ส าหรับปี พ.ศ. 2556 และ 2557 
 แผนปฏิบัติการ ( Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565)  
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2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ หลายประการ ดังนี้ 

1) เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยการด าเนินงานของสโมสรนิสิต คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (16.1-2-1) โดยมีนายกสโมสรนิสิตฯ รวบรวมคิดเห็น และข้อเสนอแนะของตัวแทนนิสิตใน
เรื่องต่างๆ และมีการให้นิสิตตอบแบบส ารวจความพึงพอใจในระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย เช่น การประเมิน
การสอนของอาจารย์ การบริหารงานของคณบดี การให้บริการด้านต่างๆ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค ความ
ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เป็นประจ าปีทุกปี (16.1-2-2) 

2) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของสโมสร
นิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต หล่อหลอมให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ (16.1-2-3) 

3) สโมสรนิสิตได้ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไปสู่นิสิตใหม่ ผ่านกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง
และรับน้องใหม่ (16.1-2-4) 

4) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการบริหารงานของคณะ โดย การประเมิน
ผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี ประเมินการบริหารงานของคณบดีผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และรับการ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เป็นต้น 

5) สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครง/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสร้างจิตส านึกท่ีดีเช่น 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการต่อยอดการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R (16.1-2-5)พิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชเป็นต้น 

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร และนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 คะแนน และ 3.76 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (16.1-3-1) 

 
ผลการประเมินของบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริตมี
จิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 

4.28 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ท างานและปฏิบัติการใด ๆ โดยความ
ตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4.24 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต เป็นผู้ใฝุรู้ มีความขวนขวายแสวงหา
ความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 

4.24 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                        
45 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม 
สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4.06 

รวม 4.20 

ผลการประเมินของนิสิต 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริตมี
จิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 

3.59 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ท างานและปฏิบัติการใด ๆ โดยความ
ตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3.74 

 
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต เป็นผู้ใฝุรู้ มีความขวนขวายแสวงหา
ความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 

3.74 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม 
สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3.96 

รวม 3.76 
 

 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งใน ด้านการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ การวิจัย การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม รวมทั้งการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยมี
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา2556 ดังนี้ 

1)การผลิตบัณฑิต คณะฯ มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเปิด
สอนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวม 2 2 หลักสูตร โดยเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 20 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จ านวน 12 หลักสูตร ซึ่งในจ านวนนี้มีหลักสูตร
นานาชาติ 2 หลักสูตร มีการน าเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน และมีคณาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศจ านวน 85 คน มีโครงการสหกิจ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้นิสิต เพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงาน ท า
หรือประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 86.67 (16.1-4-1)คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับดี(16.1-4-2) 

2) การวิจัย มีผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เป็นจ านวนมาก และ
มีบุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2556 จ านวน 15 คน
เมื่อ 17 มิถุนายน 2557(16.1-4-3) 

3) การบริการวิชาการแก่สังคม มีงานบริการวิชาการท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปศาสตร์ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่สังคม รวม ทั้งสิ้น22 โครงการ(16.1-4- 4)โดยเป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนจ านวน 15 โครงการ และเป็นโครงการที่บูรณาการกับการวิจัยจ านวน 7 โครงการ 
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4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน
ส่วนของนิสิตและบุคลากร เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร มี ส านึกดี มีความสามัคคี (16.1-4- 5)นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตด าเนินการอีกด้วย  เช่นโครงการจัดงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2557เป็นต้น 
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5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์  

นิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นางสาว กุลชญา จิรเตโชกิจ  นิสิตชั้นปีที่ 1สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be 
number one ประจ าปี 2556 ฝุายหญิง และได้รับ คัดเลือกเป็นเยาวชน ต้นแบบเก่งและ ดีTo be number one 
ประจ าปี 2556 (16.1-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.16.1 2 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 2.00 5.00 5.00 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.16.1 2 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 2.00 5.00 5.00 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.1-1-1 (1.1-1-1) แผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
16.1-1-2 (1.1-1-2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝุายวางแผนและ

พัฒนา กันยายน 2555 
16.1-1-3 (1.1-1-3) เอกสารเผยแพร่ จัดท าและรวบรวมโดย งานนโยบายและแผน ส านักงาน

เลขานุการ มกราคม 2557 
16.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
16.1-2-2 เว็บไซต์ระบบการประเมินต่างๆ ที่ให้นิสิตเข้าประเมิน 
16.1-2-3 แผนการด าเนินงานโครงการสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.1-2-4 โครงการสอนน้องร้องเพลง-รับน้อง 
16.1-2-5 โครงการต่อยอดการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R  
16.1-3-1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ที่เว็บไซต์กองแผนงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได1้ ข้อ ปฏิบัติได้2 ข้อ ปฏิบัติได3้ ข้อ ปฏิบัติได4้ ข้อ ปฏิบัติได5้ ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
16.1-2-4 โครงการสอนน้องร้องเพลง-รับน้อง 
16.1-2-5 โครงการต่อยอดการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R  

http://regis.ku.ac.th/identity/process/rpt_score_univ.php 
16.1-4-1 ร้อยละการได้งานท าของนิสิตปริญญาตรี 
16.1-4-2 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
16.1-4-3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ

ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2554 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2556 

16.1-4-4 แบบเก็บข้อมูลดิบโครงการบริการวิชาการ 
16.1-4-5 แบบเก็บข้อมูลดิบโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
16.1-5-1 หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม โล่รางวัลเยาวชน ต้นแบบเก่งและดี To be number 

one ประจ าปี 2556 พร้อมภาพถ่าย 

ตัวบ่งช้ีสมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.0 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 232.46 395.76 608.58 
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 59 97 147 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 257 484 646 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.94 4.08 4.14 

 
  

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

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.
16.2 

232.46 
3.94 

395.76 
4.08 

608.58 
4.14 3.94 4.08 4.14 4.0 บรรล ุ 4.1 

59 97 147 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.
16.2 

232.46 
3.94 

395.76 
4.08 

608.58 
4.14 3.94 4.08 4.14 4.0 บรรล ุ 4.1 

59 97 147 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
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ตัวบ่งช้ีสมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  2 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

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

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบเอกลักษณ์ของคณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งประสานศิลป์และวิทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ และมีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นจุดเด่น คือ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
คือ 1) จ านวนหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการบูรณาการ โดยมีเปูาหมายจ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการ 2 หลักสูตร
และมีผลการด าเนินงาน 2 หลักสูตร ได้แก่ ศ ศ.บ. (ภาษาจีนประยุกต์) ศศ.บ. (วารสารศาตร์ – สารสนเทศและ
วรรณศิลป์)ซ่ึง อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยและ 2) คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่าเปูาหมาย3.80 มีผลการด าเนินงาน4.09 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล มีตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จ คือ1) จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
ISI มีค่าเปูาหมาย 18ผลงาน มีผลการด าเนินงาน 39 ผลงาน 2) จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับ
นานาชาติ มีค่าเปูาหมาย 40 เรื่อง มีผลการด าเนินงาน99เรื่อง และ 3) ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์โดย
องค์กรภายนอกต่ออาจารย์ประจ า มีค่าเปูาหมายร้อยละ 6 ผลงาน มีผลการด าเนินงานร้อยละ55.92 (17-1-1) 
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2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีระบบการพัฒนางานแผนโดย การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องแผน (ปีที่ 1) (17-2-1) เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน  (ปีที่ 2) (17-2-2) และโดยการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ (2554-2557)(17-2-3) 1.1-1-1 
แผนปฏิบัติการประจ าปี (2555-2558) (17-2-4) 1.1-1-2 รวบรวมตัวบ่งชี้และความสอดคล้องตัวบ่งชี้แผลกลยุทธ์กับ
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 และ 2557 (17-2-5) 1.1-1-3 นอกจากนี้ได้น าเอกสารต่างๆ  จัดท าเป็น 
PDF ไฟล์ ขึ้นเว็บไซต์คณะฯ (17-2-6) เพ่ือเผยแพร่อย่างท่ัวถึง  

มีระบบส่งเสริมการวิจัยโดย จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในสัดส่วนร้อยละ 6 ของเงินได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังหักค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนพัฒนานิสิตฯ ในปีงบประมาณ 2556มีวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรเป็นเงิน  2 ,443, 735เพ่ือสนับสนุนแผนงานด้านการวิจัย (17-2-7)โดยสนับสนุนการวิจัยด้านต่างๆ เช่น
สนับสนุนทุนวิจัย ให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ และการน าไปใช้ประโยชน์สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย
ต่างประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)  

มีระบบติดตามการเรียนของนิสิตโดยการจัดท าโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ครั้งต่อปี มีการ
ประกวดนิสิตมารยาท การแต่งกายดี 

มีระบบการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดี จากบุคลากรและนิสิต โดยการประเมิน
ผ่านระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย และมีระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยงานภายในคณะฯ โดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง (17-2-
8)นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดท าโครงการก าหนดสมรรถนะหลักและเกณฑ์การประเมินบุคลากรทุกระดับ หัวข้อ 
เทคนิคการจัดท าและน า Competency ไปใช้งานอย่างง่ายและได้ผล เพ่ือพัฒนาแนวคิดของบุคลากรให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency และสามารถน าแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ Competency ไปประยุกต์ใช้กับ
การท างานได้ (17-2-9) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบประเมิความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมีผลการประเมิน 4.07 (17-3-1) 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์ ในการด าเนินงานวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เป็นความ
เข้มแข็งของคณะฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โดยเป็นโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 73 โครงการ และโครงการทางด้านศิลปศาสตร์ จ านวน 27
โครงการมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 115 เรื่อง  และผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน           
111 เรื่อง (17-4-1) 

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

นิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นางสาว กุลชญา จิรเตโชกิจ  นิสิตชั้นปีที่ 1สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be 

https://ex-assess.ku.ac.th/
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number one ประจ าปี 2556 ฝุายหญิง และได้รับ คัดเลือกเป็นเยาวชน ต้นแบบเก่งและ ดีTo be number one 
ประจ าปี 2556 (17-5-1) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีบุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2556 จ านวน 15 คนเมื่อ 17 มิถุนายน 2557(17-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.17 1 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 1.00 4.00 4.00 2 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.17 1 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1.00 4.00 5.00 2 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 
 

 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

17-1-1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2556 
17-2-1 KM 1 
17-2-2 KM 2 
17-2-3 (1.1-1-1) แผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
17-2-4 (1.1-1-2 ) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝุายวางแผนและ

พัฒนา กันยายน 2555 
17-2-5 (1.1-1-3 ) เอกสารเผยแพร่ จัดท าและรวบรวมโดย งานนโยบายและแผน ส านักงาน

เลขานุการ มกราคม 2557 
17-2-6 (1.1-2-2) หน้าเว็บไซต์คณะฯ (เมนูเอกสารเผยแพร่/ฝุายวางแผนและพัฒนา/ตัวบ่งชี้และค่า

เปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ ส าหรับปี 2556 และ 2557) 
17-2-7 ประกาศแจ้งผลการจัดสรรให้ทุน ศสวท, ค่าใช้จ่ายน าเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได1้ ข้อ ปฏิบัติได้2 ข้อ ปฏิบัติได3้ ข้อ ปฏิบัติได4้ ข้อ ปฏิบัติได5้ ข้อ 

http://flas.kps.ku.ac.th/2013/images/qa/FLAS_Strategic_Plan_KPI_20132014.xlsx
http://flas.kps.ku.ac.th/2013/images/qa/FLAS_Strategic_Plan_KPI_20132014.xlsx
http://flas.kps.ku.ac.th/2013/images/qa/FLAS_Strategic_Plan_KPI_20132014.xlsx
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
17-2-8 ผลการประเมินผู้บริหารของคณะ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ง

ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
17-2-9 โครงการก าหนดสมรรถนะหลักและเกณฑ์การประเมินบุคลากรทุกระดับ  
17-3-1 สรุปการติดตามและประเมินผลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์ สุดสุข คณบดีคณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบการบริหารปีที่ 3 (21 พฤษภาคม 2555 – 20 พฤษภาคม 
2556) 

17-4-1 - แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- แบบเก็บวิจัย 1 บทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

17-5-1 (16.1-5-1) หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม โล่รางวัลเยาวชน ต้นแบบเก่งและดี To be 
number one ประจ าปี 2556 พร้อมภาพถ่าย 

17-5-2 (16.1-4-4) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2554 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2556 

 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2การผลิตบัณฑิต 
 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขา วิชา เช่น หลักสูตร วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และ วท.ม. (นิติ
วิทยาศาสตร์) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ขอใช้ร่วมกับคณะอ่ืนที่อยู่ต่างวิทยาเขตมาจัดการเรียนการสอน ด้วย 
เช่น หลักสูตร วท.บ.(เคมี) วท.บ.(ฟิสิกส์) วท.บ.(จุลชีววิทยา) วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) บธ.บ.(การจัดการ) 
บธ.บ.(การตลาด)และศศ.ม.(รัฐศาสตร์)  จากคณะที่วิทยาเขตบางเขน และหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว)บธ.บ.(การบัญชีบริหาร)จากคณะที่วิทยาเขตศรีราชา 
 ทั้งนี้ ในการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และกา รขอใช้หลักสูตรร่วมจากคณะอ่ืนที่อยู่ต่าง
วิทยาเขต มาจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จ านวน 12ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้ สกอ.จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ (ไม่มีผลการด าเนินงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.4)  พบว่ามีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.95ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.95 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางท่ี2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ
2556 2557 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
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ตัวหาร หรือสัดส่วน) ตัวหาร หรือสัดส่วน) 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต             3.95 3.95   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 4 4 4 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

51 51 88 44.33 88 44.33 3.69 3.69   
198.5 198.50 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

        

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

11 15 15 7.56 15 7.56 1.26 1.26   
198.5 198.50 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

      

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00   

2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 4 5.00 3.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 85 86 441 
87.67 

441 4.38 4.38 4.38   

503 503 
  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     594      
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
คน     605      

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
และประกอบอาชีพอิสระ 

คน     403      

  จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน     39        

  จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน     50        
  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร

ลาอุปสมบท 
คน     0        

  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า คน     62        
  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ท างาน คน     38        
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน    15,984.19        

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมินจาก

นายจ้าง 

3.80 3.90 4.09 4.14 4.09 4.14   

3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ร้อยละ 20 25 26.50 42.06 26.50 42.06 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ

2556 2557 
ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

(สมศ.) ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

63 63 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน    63      

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน    0 0       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceeding)  

ผลงาน     5.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

ผลงาน     13.50       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     8.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

ผลงาน     0       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     0       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 20 20       ไม่
ประเมิน
ไม่มี
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
  
  

    

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน         

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน           

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ. 

ผลงาน             
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ

2556 2557 
ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ. 

ผลงาน             

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน             

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน             

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน             

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน             

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน             

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน             

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3.90 3.90 704 
3.55 

704 3.55 2.96 2.96   

198.5 198.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน            

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน             
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน            
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน            

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน            
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน             

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน            

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน             

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน             

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน             

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน             
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน             
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ตัวบ่งช้ีสกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหมายถึงต้องมีการประเมินผลตาม  “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกท่ี 1 ) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

 (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา2555ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ3ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน5ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ80ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุก
หลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ3ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร 

 
 

 
 

 
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน  (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญา
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ50ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มค1 และง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) 
มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ30ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มค1และง) 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตามระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/53 ( 2.1-1-1) โดยกระบวนการในการเปิดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุงหลักสูตรจะเริ่มต้นจากคณะกรรมการร่างหลักสูตร (กรณีท่ีเป็นหลักสูตรใหม่) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)  ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบอุดมศึกษาแห่งชาติ แล้วเสนอร่างหลักสูตรต่อท่ีประชุมสายวิชา  พร้อม
รายงานผลวิจัยสถาบัน เมื่อที่ประชุมสายวิชาเห็นชอบแล้วจึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝุายการศึกษาของ
คณะฯ เพื่อพิจารณา  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ/สาขาวิชา (2.1-1-2) ก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะฯให้ความเห็นชอบแล้ว คณะฯ โดย งานบริการการศึกษาจะ
ด าเนินการกรอกข้อมูลลงในระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร (2.1-1- 3) จากนั้นจึงน าเสนอให้
คณะกรรมการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  (กรณีเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้อง
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก่อน) เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาแล้ว จึงน าเสนอที่ ประชุมคณบดี พิจารณากลั่นกรอง และน าเสนอขออนุมัติหลักสูตรจากที่ประชุม สภา
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ เมื่อได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงเสนอให้ ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อออกเอกสาร
รับรองคุณวุฒิหลักสูตรต่อไป   
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 ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่มีการเปิดหลักสูตรใหม่และไม่มีการปรับปรุง
หลักสูตร มีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 12 หลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
2. หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
3. หลักสูตร วท.บ. (เคมี) 
4. หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) 
5. หลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
6. หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
7. หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
8. หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) 
9. หลักสูตร บธ.บ. (การตลาด) 
10. หลักสูตร บธ.บ. (บัญชีบริหาร) 
11. หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 
12. หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

และมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย จ านวน 10 หลักสูตร  โดยเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
2. หลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) 
3. หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการพืช) 
4. หลักสูตร วท.ม. (เคมี) 
5. หลักสูตร วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) 
6. หลักสูตร วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
7. หลักสูตร ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
8. หลักสูตรศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 
9. หลักสูตรปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) 
10. หลักสูตรปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 

 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและด าเนินการตาม

ระบบท่ีก าหนด 
    การปิดหลักสูตรนั้นมีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     หากหลักสูตรใดไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 หรือ
ภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร ก็ให้เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการฝุายการศึกษา 
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย (2.1-2-1) 

 ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่มีการปิดหลักสูตร 
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3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลาง  12 ตัวบ่งช้ี)  ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556จ านวน22หลักสูตร จ าแนก
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  12 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิต 10 หลักสูตร  โดยทุกหลักสูตรมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทุก หลักสูตรมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสาขาวิชา/ตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกท่ี 
1 ครบทุกหลักสูตรดังนี้ (2.1-3-1) 

 

หลักสูตร 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่
ประเมิน  

ในปีการศึกษา 
2556 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่
ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนินงานฯ 
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ

แรก และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัว

บ่งชี้ที่ก าหนด 

ผลการ
ด าเนินงานฯ 

ผ่านเกณฑ์ครบ
ทุกตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)(2554) 10ตัวบ่งช้ี 10ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
(2556) 

8ตัวบ่งช้ี 8ตัวบ่งช้ี   

หลักสูตร วท.บ.(เคมี)(2555) 9ตัวบ่งช้ี 9ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) (2556) 9ตัวบ่งช้ี 9ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
(2555) 

10ตัวบ่งช้ี 10ตัวบ่งช้ี   

หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(2554) 

10 ตัวบ่งช้ี 9ตัวบ่งช้ี   

หลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) (2555) 10 ตัวบ่งช้ี 10 ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) (2555) 10 ตัวบ่งช้ี 10 ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร บธ.บ.(การตลาด) (2555) 10 ตัวบ่งช้ี 10 ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
(2554) 

9 ตัวบ่งช้ี 9ตัวบ่งช้ี   

หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว)(2554) 

10 ตัวบ่งช้ี 9ตัวบ่งช้ี   

หลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) (2554) 9ตัวบ่งช้ี 9ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)(2555) 

9ตัวบ่งช้ี 9ตัวบ่งช้ี   

หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีว
ผลิตภัณฑ์)  (2555) 

 8 ตัวบ่งช้ี 8 ตัวบ่งช้ี   

หลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา)  (2555) 9ตัวบ่งช้ี 9ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) (2555) 8 ตัวบ่งช้ี 6 ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเป็น 8 ตัวบ่งช้ี 8 ตัวบ่งช้ี   
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หลักสูตร 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่
ประเมิน  

ในปีการศึกษา 
2556 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่
ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนินงานฯ 
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ

แรก และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัว

บ่งชี้ที่ก าหนด 

ผลการ
ด าเนินงานฯ 

ผ่านเกณฑ์ครบ
ทุกตัวบ่งชี้ 

ภาษาสากล) นานาชาต(ิ2554) 
หลักสูตร วท.ม.(วิทยาการพืช)(2555) 8 ตัวบ่งช้ี 8 ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์)  (2555) 10ตัวบ่งช้ี 9ตัวบ่งช้ี   
หลักสูตร วท.ม.(เคมี)  (2554) 9ตัวบ่งช้ี 9ตัวบ่งช้ี   
หลักสตูร ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีว
ผลิตภัณฑ์)  (2555) 

8 ตัวบ่งช้ี 8 ตัวบ่งช้ี   

หลักสตูร ปร.ด.(ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล) นานาชาต ิ (2554) 

8 ตัวบ่งช้ี 8 ตัวบ่งช้ี   

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้้อ 2 และข้้อ 3 
ข้างต้้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่่างน้้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่่งชาติ
จะต้องควบคุมก ากับให้้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่่านเกณฑ์์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่่งช้ีที่ก าหนดในแต่่ละปี ทุกหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ( 2.1-4-1) รับผิดชอบควบคุม
ก ากับให้ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (2.1-4-2) 
  ในปีการศึกษา 2556คณะฯ ไม่มีการประเมินหลักสูตร ตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ เนื่องจากยังไม่ถึงรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตร และทุกหลักสูตร มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามตัวบ่งช้ีในข้อ  3 ผ่่านเกณฑ์์การประเมิน 5 ข้อแรก แต่ยังไม่มีการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีที่ 11 ในข้อ 3  ดังนั้นคณะจึงมีการด าเนินงานเพียง  11 ตัวบ่งชี้  จากท้ังหมด  12 ตัวบ่งชี้   คิดเป็นร้อย
ละ 91.66  ของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในข้อ 3 (2.1-3-1) 

 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3ข้้
างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมก ากับให้้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่่งช้ีในข้อ 3 ผ่่านเกณฑ์์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้งหมดจ านวน  10ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 11 และ 12 ยังไม่มีผล
การด าเนินงานเนื่องจากยังไม่มีนิสิตจบการศึกษา) และผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทุกตัวบ่งชี้จ านวน 20 หลักสูตร 
จากจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 22 หลักสูตร (2.1-3-1 และ 2.1-5-1) 

 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่่ม ค1และ ค2) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน  
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนมากกว่่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่่
ม ค1และ ง)  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 10 หลักสูตร แต่มีหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) ที่เปิดสอนทั้งแผน ก และแผน ข จึงมีจ านวน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) คิดเป็นร้อยละ 
45.45 (10/22*100) ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจ านวนนิสิตทั้งหมด 4 ,514คน โดยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีจ านวน 
4,253คน และเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 261 คน ซึ่งเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เน้นการวิจัย จ านวน  
186คน จึงมีจ านวนนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
คิดเป็นร้อยละ4.12(186*100/4,514)ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา(2.1-8-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.1 4 4 4 4.00 4.00 4.00 5 บรรลุ 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 5 ไม่บรรล ุ 4 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/53 อนุมัติขั้นตอนการขออนุมัติเปิด
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงฯ ของ มก. 

2.1-1-2 ค าสั่งฯ ที่ 111/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการฝุายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

2.1-1-3 ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4หรือ 5ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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2.1-2-1 เอกสารแนวทางปฏิบัติการปิดหลักสูตร ที่ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-3-1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของทุกหลักสูตร 
2.1-5-1 มคอ.7 ของทุกหลักสูตร 
2.1-8-1 จ านวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งช้ีสกอ. 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 51 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก2แนวทางต่อไปนี้ 

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

เป็นคะแนนระหว่าง0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค1และง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5  = ร้อยละ60ขึ้นไปหรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อยละ12ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 255 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้ งหมด จ านวน 198.5  คน มี
อาจารยค์ุณวุฒิปริญญาเอก 88 คน  

 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี คุณวุฒิปริญญาเอก x 100   =  44.33 

คะแนนที่ได้ = 44.33 x  5  =  3.69คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

ผลการประเมินตนเองเงื่อนไขท่ี 1 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
2.2 

75 
50.85 

79.5 
45.82 

88 
44.33 4.24 3.82 3.69 51.00 ไม่บรรลุ 51.00 

147.5 173.5 198.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ เป้าหมาย 

88 
198.5 

60 
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2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 ประเมิน
เป้าหมาย 

2557 

สกอ.
2.2 

75 
50.85 

79.5 
45.82 

88 
44.33 4.24 3.82 3.69 51.00 ไม่บรรล ุ 51.00 

147.5 173.5 198.5 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  
ตัวบ่งช้ีสกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 11 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก2แนวทางต่อไปนี้  

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค1และง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5 = ร้อยละ30ขึ้นไปหรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อยละ6ขึ้นไป 
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ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 255 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีอาจารย์ประจ าทั้ งหมด จ านวน 198.5  คน มี
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน รองศาสตราจารย์ 14 คน และศาสตราจารย์ 1 คน  
 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 100   =  7.56 

คะแนนที่ได้ = 7.56  x 5  =  1.26คะแนน 
  

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

ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
2.3 

17 
11.52 

14 
8.07 

15 
7.56 1.92 1.34 1.26 11.00 ไม่บรรล ุ 15.00 

147.5 173.5 198.5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
2.3 

17 
11.52 

14 
8.07 

15 
7.56 1.92 1.34 1.26 11.00 ไม่บรรล ุ 15.00 

147.5 173.5 198.5 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
 

ตัวบ่งช้ีสกอ. 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ 

15 
198.5 

  30 
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รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2555 – 2558 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่2 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผน (2.4-1-1) ดังนี้ 

  
 

 1.1 มีการจัดท ากรอบอัตราก าลังของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการใน
อนาคต เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของคณะ(2.4-1-2) 
 1.2 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) รายบุคคล ( Individual Development 
Plans: IDPs) ซึ่งมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของคณาจารย์ เพื่อพิจารณาการสนับสนุน/จัดโครงการพัฒนา
คณาจารย์ให้เหมาะสม(2.4-1-3)  
 1.3 มีการส ารวจสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจ าแนกตาม
ช่วงอายุงาน 0-5 ปี  6-10 ปี  16 –20 ปี 21-25 ปี และ 26 ปีขึ้นไป เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในปี
ต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น(2.4-1-4)   
 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยในส่วนของคณาจารย์ส่วนใหญ่จะมีการพัฒนา โดยเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด 
เช่น โครงการสัมมนาอาจารย์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) และการจัดท าข้อมูลในระบบ มคอ.ออนไลน์ โครงการสัมมนาอาจารย์ ครั้งที่ 3 เรื่อง แนวทางและ
วิธีด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรและรายวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการสัมมนาอาจารย์ ครั้งที่ 4 เรื่อง การจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) ในระบบมคอ. มก. ( KU-TQF) และโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2556เป็น
ต้น  (2.4-2-1) 
 ส าหรับบุคลากร สายสนับสนุน ส่วนใหญ่จะมีการด าเนินการโดยส านักงานเลขานุการ เช่น โครงการ
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการปรับปรุงงานเพื่อเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพ (2.4-2-2) โครงการต่อยอด
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R(2.4-2-3) โครงการจัดการความรู้ในหัวข้อ กระบวนการท างานคลังและพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 (2.4-2-4) โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านสารบรรณ  (2.4-2-5) 
เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภายในคณะ ยังมีการจัดสัมมนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน  
 นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจั ดสรรงบประมาณ ในการ พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในการไปฝึกอบรม สัมมนา เป็นประจ าทุกปี มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกท้ัง ภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยในปีการศึกษา 2556 จ านวน 4 คน เป็นเงิน 495 ,520 
บาท 
  

 
 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่บุคลากร โดยมีสวัสดิการให้บุคลากรที่มีปัญหาเดือดร้อนทางด้านการเงินได้กู้น าไปใช้จ่ายบรรเทาความ
เดือดร้อนโดยอัตราดอกเบี้ยต่ าและจัดสรรเงินจาก สวัสดิการ ดังกล่าว เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการต่างๆ ส าหรับ
บุคลากร เช่น โครงการเทาเงินสัมพันธ์ เป็นต้นเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสท าความสนิทสนมคุ้นเคยกัน เพ่ือจะได้
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเงินช่วยเหลือพิธีศพ (2.4-3-1)  
    3. 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการสร้างบรรยากาศการท างาน สถานที่ท างานให้กับบุคลากร
โดยมีการปรับปรุงสถานทีท่ างานและบริเวณโดยรอบคณะเช่น  การตกแต่งอาคารด้วยต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  (2.4-3-2) 
 นอกจากนี้คณะยังมีการให้รางวัลเมื่อบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  (2.4-3-3)มีผลงานวิจัยตีพิมพ์และ
เผยแพร่ที่คณะก าหนด (2.4-3-4) และยกย่องชมเชยเสนอชื่อให้เป็นบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานิสิต และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น 
 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมมาใช้
ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
 -อาจารย์ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดท ามคอ.ออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหาร
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 -บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการอบรม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ น า
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการ ด าเนินงานด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยการติดประกาศไว้ ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะและท่ีหน้าเว็บไซต์ของ คณะ (2.4-5-1) ส่วน
จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯยึดถือตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 การดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ถือปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า
ด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 หมวดที่ 3 ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการและกลไกใน
การด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ(2.4-5-2)และมีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการ
ด าเนินการกับอาจารย์ผู้สอน ที่ไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา (2.4-5-3) 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยทุกโครงการที่จัดอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินผล
ความส าเร็จไว้ในแบบฟอร์มแนบท้ายในการขออนุมัติด าเนินงานโครงการ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-6-1)และมีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 2 ตัว คือ 1) งบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า  2) ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา (2.4-6-2) 
 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการ น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหาร และการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ไปปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2557 มีการ จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ ใช้ในการสนับสนุน ให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2556 โดยใช้งบประมาณจากโครงการภาคพิเศษ
หลักสูตรต่างๆ เช่น โครงการ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จัดสรรเงินรายได้เพ่ือพัฒนา
บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศและต่างประเทศ 240 ,000 บาท เงินสนับสนุนการเสนอผลงาน
ทางวิชาการในต่างประเทศ 150,000 บาท โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
สนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศ 60 ,000 บาท โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาค
พิเศษสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร 200 ,000 บาท สนับสนุนการวิจัย 600 ,000 บาท เป็นต้น 
(2.4-7-1)  

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Desktop\?????????????2.4-6


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                        
70 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.4 7ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.4 4 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ใช้เอกสารเดียวกับ 1.1-1-2) 
2.4-1-2 กรอบอัตราก าลัง4 ปี(2558-2561) 
2.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) รายบุคคล (Individual Development Plans: 

IDPs) 
2.4-1-4 แบบส ารวจสมรรถนะบุคลากร 

2.4-2-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 3 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน(ใช้เอกสาร
เดียวกับ 7.1-5-4) 

2.4-2-2 โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการปรับปรุงงานเพื่อเพ่ิมผลิตภาพและ
คุณภาพ  

2.4-2-3 โครงการต่อยอดพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R 
2.4-2-4 โครงการจัดการความรู้ในหัวข้อ กระบวนการท างานคลังและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
2.4-2-5 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านสารบรรณ 
2.4-3-1 งบรายรับ-รายจ่ายกองทุนสวัสดิการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2.4-3-2 สถานที่จริง 

2.4-3-3 - ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง การให้รางวัลแก่อาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง การให้รางวัลแก่บุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.4-3-4 ประกาศให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ของ ศสวท. 
2.4-5-1 จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากเว็บไซต์ของคณะ 

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/ 
 

2.4-5-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 

2.4-5-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการด าเนินการกับอาจารย์ผู้สอน ที่ไม่ส่งหรือ
แก้ไขคะแนนตามเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Desktop\?????????????2.4-2
http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-6-1 ผลการประเมินโครงการอบรมบุคลากรของส านักงานเลขานุการ 
2.4-6-2 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
2.4-7-1 แผนงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2557 

  
ตัวบ่งช้ีสกอ.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556  
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า8  FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อย
ในเรื่องประปาไฟฟูาระบบก าจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ2-5ทุกข้อไม่ต่ ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม 5  
  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า8 FTES ต่อเครื่อง 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นิสิตใช้ค้นคว้างานต่างๆ
จ านวนทั้งสิ้น 91 เครื่อง และมีจ านวน Note book และ Mobile Device ต่างๆ ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน จ านวน 10,682 เครื่อง รวมทั้งสิ้น  10,773 เครื่อง  มีค่า 
FTES รวมทุกระดับการศึกษา โดยไม่ปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรี ตามข้อมูลของกองแผนงานเท่ากับ 
6,897.13(2.5-1-1)คิดเป็นอัตราส่วน FTES 0.64ต่อเครื่อง 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีห้องสมุด (ห้อง  Sc 9–111) และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยได้ติดตั้งประจ าไว้ที่ห้องสมุด (2.5-2-1) และตามห้องต่างๆ เช่น ห้องสารสนเทศ 
ห้องปฏิบัติการของสายวิชาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 
2556 ได้จัดโครงการเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ (2.5-2-2)ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1  
 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานิสิตโดยในปี การศึกษา  2556 คณะมีการสร้างอาคาร กิจกรรมนิสิต เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมของ
นิสิต และสร้างอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึน (2.5-3-1)นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายตามอาคารต่างๆ 
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ปลั๊กไฟ ไฟฟูาแสงสว่าง เป็นต้น และมีการ
ติดตั้งเพ่ิมเติม และบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย  และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆในภาพรวมของวิทยา
เขตก าแพงแสน เช่น งานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา (2.5- 4-1) และในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะมีการ
ให้บริการด้านอาหารว่างและเครื่องดื่มท่ีอาคาร 9  และอาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบริการ ดังกล่าวข้างต้น โดย ในส่วนของระบบและอุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ คณะฯ ได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ทุกอาคาร ทุกชั้นตาม ที่กฎหมาย
ก าหนด มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร การประกันภัยอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์  เปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ 
(2.5-5-1) มีการประสานงานกับสายวิชาเคมีเพ่ือก าจัดขยะจากสารเคมีที่มีพิษ  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ 

โดยใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 มีรายละเอียดดังนี้  
- ด้านการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิต มีผลการประเมิน 4.00 
- ด้านการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต อาทิ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย มีผลการประเมิน 3.82 
- ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา มีผลการประเมิน 
3.82 
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- ด้านการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อาทิ ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีผลการประเมิน 4.00  (2.5-6-1) 

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดท าโดย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย 3.76 รายละเอียดดังนี้(2.5-6-2) 

- ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ   3.95 
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     3.86  
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    3.81 
- ด้านคุณภาพการให้บริการ     3.55 

7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 ในปีการศึกษา 255 6 คณะ ศิลป ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการน าผลการประเมินในข้อ 6 ของปี
การศึกษา 2555มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมี
การสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมของนิสิต และสร้างอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรม
บริการนานาชาติ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึน และมีการเพ่ิม จุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (2.5-7-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-1-1 ข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนิสิต (จากกองแผนงาน) 
2.5-2-1 สถานที่จริง ห้องสมุด และห้องสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.5-2-2 โครงการเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ สรุปผล ประเมินผล 
2.5-3-1 สถานที่จริงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.5-4-1 สถานที่จริงมก.กพส.ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มท่ีอาคาร 9และอาคารอุตสาหกรรมบริการ

และนวัตกรรมภาษา 
2.5-5-1 สถานที่จริงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2556 ข้อมูลจากกองแผนงาน 
2.5-6-2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.5-7-1 สถานที่จริงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีสกอ. 2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็็นส าคัญทุกหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกต่างและวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอนระบุวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)  (2.6-1-1) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังก าหนดให้มีระบบการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต ซึ่ง
มีการประเมินในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (มคอ.5)(2.6-1-2) 

  ทุกหลักสูตร มีรายวิชาที่หลากหลายในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เฉพาะเลือก และเลือกเสรี ซึ่งผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามศักยภาพและความสนใจ มีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และประสบการณ์จริง เช่น รายวิชาปัญหาพิเศษ รายวิชาสัมมนา รายวิชาที่มีปฏิบัติการ รวมถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การมอบหมายงานให้นิสิตสืบค้นข้อมูล การอภิปรายหน้าชั้น ซึ่งปรากฏใน
ประมวลการสอน และมคอ.3และหลักสูตรต่างๆ มีการจัดโครงการน านิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-1-3) 
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2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการเปิิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 22 หลักสูตรและมีการ
ด าเนินการตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีการจัดท า รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ .4) กรณีหลักสูตรมีนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาครบทุก
รายวิชา ทุกหลักสูตร(2.6-2-1) 
 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้้วยตนเอง การให้้ผู้เรียนได้เรียนรู้้จากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกห้้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

ทุกหลักสูตร ที่เปิดสอนใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีรายวิชาปฏิบัติการ มีการศึกษานอก
สถานที่ การฝึกงาน หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ก าหนดให้มีวิชาปัญหาพิเศษ สัมมนา สหกิจศึกษา และมีการศึกษา
ดูงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ก าหนดให้มีวิชาสัมมนา วิชาเลือกเฉพาะ วิชาปัญหาพิเศษ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-
3-1) 
  

4. มีการให้ผู้้มีประสบการณ์์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่่ว น  ร่่
วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้้มีประสบการณ์์ทางวิชาการหรือ 
วิชาชีพจากหน่่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยเชิญเป็นวิทยากร/
อาจารย์พิเศษ(2.6-4-1) และมีการส่งนิสิตไปฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  (2.6-4-2)รวมทั้งมี
การน านิสิตไปศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ( 2.6-4-3) และในระดับบัณฑิตศึกษา มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (2.6-4-4)  

5.มีการจัดการเรียนรู้้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย โดย มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 
และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน(2.6-5-1)ดังนี้  

1. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง Information System Design in Information Technology Project  
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 02739498 ปัญหาพิเศษของโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ 

2. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด ( Mind Mapping) เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความคิดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ SWOT Analysisของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

3. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้เทคนิคการสอนแบบ K-W-D-L ร่วมกับวิธีการสอนแบบค้นพบ โดยใช้
เทคนิค 7 ส.เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาส าหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ ของ
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  

4. วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การหาต ารับการทดลอง ( treatment) ที่เหมาะสมในการทอลองเรื่องผลของ
ออกซินต่อการเจริญเติบโตของพืช ของสายวิชาวิทยาศาสตร์ 

5. การจัดการความรู้ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา ) ของ
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่่ละรายวิชาต้้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยการประเมินผ่านระบบ ประเมินการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(http://eassess.ku.ac.th) 

ปีการศึกษา 255 6 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 4. 41 และผลการประเมินแต่ละ
รายวิชา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (2.6-6-1) 

 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

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

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

http://eassess.ku.ac.th/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Desktop\?????????????2.6-3
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 มคอ.3ในระบบ มคอ. ออนไลน์ 
2.6-1-2 มคอ.5ในระบบ มคอ. ออนไลน์ 
2.6-1-3 โครงการศึกษาดูงาน โครงการฝึกงานของนิสิต 
2.6-2-1 ตารางแสดงรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 ของทุกหลักสูตร  
2.6-3-1 มคอ.3 / มคอ.4 วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ วิชาสหกิจศึกษา โครงการฝึกงานของนิสิต 
2.6-4-1 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.6-4-2 โครงการฝึกงาน/เอกสารฝึกงานของนิสิตในหลักสูตรต่างๆ 
2.6-4-3 โครงการศึกษาดูงานของหลักสูตรต่างๆ 
2.6-4-4 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือเป็นกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม 
2.6-5-1 เอกสารการท าวิจัยในชั้นเรียนและการจัดการความรู้ จ านวน 5เรื่อง 
2.6-6-1 ตารางสรุปผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิตผ่านระบบ

ออนไลน์ (www.http://eassess.ku.ac.th) 
2.6-7-1 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอน 
2.6-7-2 มคอ.5 ในระบบ มคอ. ออนไลน์  

 
 

ตัวบ่งช้ีสกอ. 2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
หน่วยงาน 

http://www.http/eassess.ku.ac.th
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มง) 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้้ใช้้บัณฑิต อย่างน้อย

ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร เป็นประจ าทุกปี โดยมีกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการ(2.7-1-1) 
ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

บัณฑิตระดับปริญญาตรี เท่ากับ 4.06 และมหาบัณฑิต เท่ากับ 4.22 
 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์์ตาม
ความต้้องการของผู้้ใช้้บัณฑิต 

     ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่มีหลักสูตรที่ครบระยะเวลาการปรับปรุงตาม
แผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร จึงไม่ได้น าผลส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  แต่มีการ น าข้อมูลมาใช้ในการ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใน        
แต่ละปีการศึกษา 

 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการ ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เช่น การให้บริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เช่น LCD โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อพัฒนานิสิต และการให้ทุนสนับสนุนวิชาการ เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศ การเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการ ศึกษาดูงานของนิสิตใน
หลักสูตรต่างๆ (2.7-3-1)  โครงการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนให้นิสิตฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ 
สนับสนุนการสอบTOEICของนิสิต (2.7-3-2) 
 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิตให้นิสิตระดับปริญญาตรี
เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน (2.7-4- 1)ในส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการ
สนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหลัก และมีบางหลักสูตรที่ให้การสนับสนุนด้วย เช่น ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) เป็นต้น 
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 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
หน่วยงาน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญา
ตรีได้แก่โครงการพี่สอนน้องร้องเพลงคณะฯ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม และค่ายจากใจพ่ีสู่น้อง (2.7-5-1) และระดับบัณฑิตศึกษาได้แก่ โครงการ คุณธรรมน าชีวิต  ของ
หลักสูตร วทม. และ ปรด. (ชีวผลิตภัณฑ์) โครงการจิตอาสา ของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม) (2.7-5-2) 

 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน)   

7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์์และมีการน าไปตีพิมพ์์เผยแพร่่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่่ม ง) 

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพ นธ์ โดยมี
การอบรมวิธีการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์ และสนับสนุนทุนในการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับ
นานาชาตโิดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 

  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์ ในรายวิชาสัมมนาและ สอนเทคนิค
ในการเตรียมผลงานเพ่ือการตีพิมพ์ ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (2.7-7-1) 
ปีการศึกษา 2556 มีนิสิตที่ตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 7 เรื่อง (2.7-
7-2)  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.7 6ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 3.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 
. 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ หรือ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี  

- สรุปสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
2.7-3-1 คู่มือหลักสูตรการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 
2.7-3-2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel  หลักสูตรสร้าง

กราฟฟิกและสื่อมัลติมีเดียด้วย Flash CS4 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบน Mobile 
Application 

2.7-4-1 คู่มือหลักสูตรการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 
2.7-5-1 โครงการพี่สอนน้องร้องเพลงคณะฯ  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ค่ายจากใจพี่สู่น้อง 

2.7-5-2 โครงการคุณธรรมน าชีวิต ของหลักสูตร วทม. และ ปรด. (ชีวผลิตภัณฑ์) 
โครงการจิตอาสา ของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

2.7-7-1 มคอ.3 รายวิชาสัมมนา และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
2.7-7-2 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 7   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  

ตัวบ่งช้ีสกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ1ไปยังผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ  

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1
โดยระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ90ของตัว
บ่งชี้ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยออกประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่องคุณลักษณะพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้(2.8-1-1) 
 1.  ความซื่อสัตย์  
 2.  หลีกเลี่ยงอบายมุข  
 3.  มีวินัยในตนเองและผู้อ่ืน  
 4.  จิตอาสา  
 5.  จิตสาธารณะ  
 

2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบท่ัวถึงท้ังคณะ  

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

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

คณะได้จัดโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้านและ
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายวัดความส าเร็จไว้ในทุกโครงการดังนี้ (2.8-3-1) 

1.  ความซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงอบายมุข และการมีวินัยในตนเองและผู้อื่น โดยคณะฯ ได้จัดโครงการพี่สอนน้อง
ร้องเพลงคณะฯ และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีตัวชี้วัด 2 ตัว คือ จ านวนนิสิตที่ถูกลงโทษเนื่องจาก
พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ เช่นการทุจริตในการสอบ การขโมยของ เป็นต้น โดยมีค่าเปูาหมายจ านวนนิสิตไม่เกิน 15 
คน/ปีการศึกษา และจ านวนนิสิตที่ถูกลงโทษเก่ียวกับยาเสพติดและของมึนเมา โดยค่าเปูาหมายคือจ านวนนิสิตที่ถูก
ลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดและของมึนเมาไม่เกิน 3 คน/ปีการศึกษา 

2.  จิตอาสา โดยจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม และค่ายจากใจพ่ีสู่น้อง มีตัวชี้วัดคือ
ความมีจิตอาสา (สอบถามจากแบบประเมิน) และค่าเปูาหมายคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามมี
จิตอาสาอยู่ในระดับ 4 (ระดับดี) 

3.  จิตสาธารณะ โดยจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดคือความมีจิตส านึกและ
ค านึงถึงส่วนรวม (สอบถามจากแบบประเมิน) และค่าเปูาหมายคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามมี
จิตสาธารณะอยู่ในระดับ 4 (ระดับด)ีนอกจากนี้ยังได้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยตัวชี้วัดคือผลการ
ส ารวจจิตส านึกในการอนุรักษ์สาธารณสมบัติของชาติ (สอบถามจากแบบประเมิน) และค่าเปูาหมายคือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับ 4 (ระดับด)ี 
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4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ90ของตัวบ่งชี้ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ ของโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิต พบว่าผลการประเมินบรรลุเปูาหมายได้ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ ( 2.8-4-1) 

1.  โครงการพี่สอนน้องร้องเพลงคณะ ฯ และโครงการอบรอมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมความซื่อสัตย์ 
หลีกเลี่ยงอบายมุข และการมีวินัยในตนเองและผู้อื่นนั้น พบว่าผลการประเมินตามตัวบ่งชี้นั้นบรรลุค่าเปูาหมายคือ
จ านวนนิสิตที่ถูกลงโทษเท่ากับ 7 คนซึ่งไม่เกินค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้จ านวน 15 คนและไม่มีนิสิตที่ถูกลงโทษเก่ียวกับยา
เสพติดและของมึนเมา 

2.  โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสถานที่จัดโครงการนั้นเป็นไปตามนโยบายของ
วิทยาเขตคือจัดกิจกรรมให้กับชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีจิตอาสาอยู่ในระดับ 4.40 
(ระดับด)ีโดยเฉลี่ยจากกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 

1.  กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองกร่าง 
- กลุ่มที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.36  

(ระดับด)ี 
- กลุ่มที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557  ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.36  

(ระดับด)ี 
- กลุ่มที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557  ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.24  

(ระดับด)ี 

2.  กิจกรรมโรงเรียนวัดหนองศาลา  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15  ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบประเมินมีจิต
อาสาในระดับ 4.54 (ระดับมากท่ีสุด)  

3.  กิจกรรมโรงเรียนบ้านหลักเมตร 
- กลุ่มที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2557 ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ4.28  

(ระดับด)ี  
- กลุ่มที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2557 ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.46  

(ระดับด)ี 

4.  กิจกรรมโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557  ผู้ตอบแบบประเมินมีจิต
อาสาในระดับ 4.24 (ระดับดี)   

5. กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ า  ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24   
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.84 (ระดับมากท่ีสุด)   

6. โครงการค่ายจากใจพี่แด่น้อง   (โรงเรียนบ้านทุ่งเฟ้ือ จ.เพชรบุรี)  เมื่อวันเสาร์ที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2557  ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.36 (ระดับด)ี  

3.  โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมพบว่าตัวชี้วัดความมีจิตส านึกและค านึงถึงส่วนรวม
ชุมชนรอบข้าง (สอบถามจากแบบประเมิน) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับ 4.43 (ระดับด)ี  
โดยเฉลี่ยจากกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 

1.  กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองกร่าง 
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- กลุ่มที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 14  ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 
4.36 (ระดับด)ี 

 - กลุ่มที่ 2  เมื่อวันเสาร์ที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2557  ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 
4.30 (ระดับด)ี 

- กลุ่มที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2557  ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ  
4.22 (ระดับด)ี 

2.  กิจกรรมโรงเรียนวัดหนองศาลา  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15  ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบประเมินมีจิต
สาธารณะในระดับ 4.49 (ระดับดี)  

3.  กิจกรรมโรงเรียนบ้านหลักเมตร  
 - กลุ่มที่ 1  เมื่อวันศุกร์ที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2557 ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ  

4.30 (ระดับด)ี  
 - กลุ่มที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2557 ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 
4.43 (ระดับด)ี 
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4.  กิจกรรมโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557  ผู้ตอบแบบประเมินมีจิต
สาธารณะในระดับ 4.48 (ระดับดี)   

5. กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ า  ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24   
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ผู้ตอบแบบประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.74 (ระดับมากท่ีสุด)   

6. โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สาธารณสมบัติของชาตินั้น พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีจิตส านึกอนุรักษ์สาธารณสมบัติของชาติในระดับ 
4.62 (ระดับมากท่ีสุด) 

5.  มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 ตามท่ีส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2556  และมีนิสิตคณะศิลปศาสตร์และและ
วิทยาศาสตร์ นางสาวกุลชญา  จิรเตโชกิจ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคปกติ  เข้า
ร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS) โดยในกิจกรรมจะ
ได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นเวลา 5 สัปดาห์   และนางสาวกุลชญา  จิรเตโชกิจ นิสิตชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคปกติ   ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS)  ระดับประเทศ  ประจ าปี 2556  พร้อมทั้งได้รับโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ฝ่ายหญิงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE IDOLS) ประจ าปี 2556 รวมถึงหนังสือรับรองในการเข้าร่วมกิจกรรมจากส านักงานโครงการดี 
TO BE NUMBER ONE ของกรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ด้วย และยังมีหน้าที่ตามเสด็จเพ่ือปฏิบัติภารกิจเผยแพร่
กิจกรรมในโครงการ  และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก  TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
(2.8-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.2.8 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 เป้าหมาย 2557 
สกอ.2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

รายงานหลักฐาน 

 
 
 
  

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 

 

1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่องคุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมที่พึง
ประสงค์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2.  ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เรื่อง  คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม  
จริยธรรมที่พึงประสงค์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2.8-2-1 

 

1.  เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง  คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
พึงประสงค์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
2.  จอมอนิเตอร์ 

2.8-3-1/2.8-4-1 

 

1.  สรุปประเมินโครงการพี่สอนน้องร้องเพลงคณะฯ 
2.  สรุปประเมินโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาทไทย  นิสิตชั้นปีที่ 1 
3.  สรุปประเมินโครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  นิสิตชั้นปีที่ 2 
4.  สรุปประเมินโครงการค่ายจากใจพี่สู่น้อง 
5.  สรุปประเมินโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.8-5-1 1. โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ฝุายหญิง การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและด ีTO BE NUMBER 
ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS) 
2. หนังสือรับรองจากส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
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ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีสมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 85 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 366 495 594 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 399 505 605 

3 
จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (403) และ
บัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะท างาน (38) 

319 356 441 

4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 36 54 39 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 5 17 50 
6 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 0 1 - 
7 จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า 19 55 62 

8* 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่
นับรวมผู้ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

325 411 465 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 98.15 86.62 87.67 

10 คะแนนที่ได้ 
98.15

5
100

 

= 4.91 

86.62


100

5  

= 4.33 

87.67 x 5 
100 
= 4.38 

* นับรวมบัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะท างานจ านวน 38 คนตามระบบ CHE QA Onlineแต่จากหลักฐานที่แสดงไม่นับ
รวมบัณฑิตที่ประสงค์จะท างานทั้งตัวตั้งและตัวหาร คะแนนจึงต่างกันเล็กน้อย  

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.
1 

319 
98.15 

356 
86.62 

441 
87.67 4.92 4.33 4.38 85.00 บรรล ุ 86.00 

325 411 503 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.
1 

319 
98.15 

356 
86.62 

441 
87.67 4.92 4.33 4.38 85.00 บรรล ุ 86.00 

325 411 503 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 ข้อมูลจากกองแผนงาน 

ตัวบ่งช้ีสมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 3.80 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน(ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 399 484 589 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
59 97 120 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.94 4.02 4.06 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

59 97 120 

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

32.60 28.10 20.37 

6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

57 57 

7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

16 27 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

4.30 4.22 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

16 27 

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

28.07 47.37 

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

0 0 

12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ รอผลจาก 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) บัณฑิต
วิทยาลัย 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

0 0 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

0 0 

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 

0 0 

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.94 4.06 4.09 

17 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 59 113 147 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.2 3.94 4.06 4.09 3.94 4.06 4.09 3.80 บรรลุ 3.90 
  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                        
92 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.2 3.94 4.06 4.14 3.94 4.06 4.14 3.80 บรรลุ 3.90 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
2-2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตศึกษา  

 
ตัวบ่งช้ีสมศ.3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2556 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 3 0.75 10 2.50 0 0.00 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 13 6.50 4 2.00 
 
 

10 5.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

0.75 5 3.75 5 3.75 18 13.50 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1.00 - - - - 8 8.00 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน 0.125 - - - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 
0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 21 11 19 8.25 36 26.50 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทั้งหมด 
44 57 63 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

11 8.25 26.50 

13 คะแนนที่ได้ 25.00 x 5 = 5.00 
25 

14.47 x 5 = 2.89 
25 

42.06 x 5 = 8.41 
25 

หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 0 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

สมศ. 
3 

11 
25 

8.25 
14.47 

26.50 
42.06 5.00 2.89 5.00 

ร้อยละ 
20 

บรรล ุ 25 
44 57 63 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

สมศ. 
3 

11 
25 

8.25 
14.47 

26.50 
42.06 5.00 2.89 5.00 

ร้อยละ 
20 

บรรล ุ 25 
44 57 63 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 6 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ตัวบ่งช้ีสมศ.4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 255 6 

ผลการด าเนินงาน ไม่ประเมิน เนื่องจาก คณะฯ ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีการศึกษานี้ 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน  

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 0 0.00 2 0.50 2 0.50 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน  

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

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

1.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2 0.50 1 0.75 2 0.50 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ทั้งหมด 
0 0 0 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2 1 2 

13 คะแนนท่ีได้ 5
50
 = 5

50
 = 5

50
 = 

หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.
4 

0.75 
N/A 

3.00 
N/A 

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

0.00 0.00  

http://www.scimagojr.com/
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.
4 

0.75 
N/A 

3.00 
N/A 

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

0.00 0.00  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 7   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีสมศ.14  การพัฒนาคณาจารย ์

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.90 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2556 
ผลการด าเนินงาน(ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 5.5 0 9 0 10 0 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 
 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2 50 100 71 142 84.5 169 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

3 7 21 6 18 8 24 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหน่ง รศ. 

5 9 45 8 40 8 40 

8 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหน่ง ศ. 

8 1 8 0 0 0 0 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5 60 300 67.5 337.5 73 365 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 9 54 6 36 8 48 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 1 8 5 40 6 48 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 1 10 1 10 1 10 

13 ผลรวม 147.5 578 173.5 623.5 198.5 704 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 3.92 3.59 3.55 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

15 คะแนนที่ได้ 
3.92

5
6

= 3.26 3.59
5

6
= 2.99 3.55  x 5   = 2.96 

  6             

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ. 
14 

578 
3.92 

623.5 
3.59 

704 
3.55 3.27 2.99 2.96 3.80 ไม่บรรล ุ 3.90 

147.5 173.5 198.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ. 
14 

578 
3.92 

623.5 
3.59 

704 
3.547 3.27 2.99 2.96 3.80 ไม่บรรล ุ 3.90 

147.5 173.5 198.50 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 ข้อมูลจ านวนบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต ดังนี้คือ ได้ด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 ตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 3 ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้  คือ (1) ระบบและ
กลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  (2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต และ (3) ระบบ
การให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี โดยการด าเนินงานเพื่อให้แผนกิจกรรมการพัฒนานิสิตบรรลุเปูาหมาย นั้น
เกิดจากการท างานของ 3  ฝุาย คือ 

1. ฝุายกิจการนิสิตโดยมีคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตที่มีตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ซ่ึง
คณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตจะร่วมกันวางแผนกิจกรรม จัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดกิจกรรมแล้วน าผล
การประเมินมาพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป โดยคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตจะประชุมร่วมกันเดือนละ 
1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ จะพัฒนางานด้านกิจการนิสิตให้ดีขึ้น 
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2.  สโมสรนิสิตโดยมีคณะกรรมการสโมสรนิสิตเป็นผู้วางแผนจัดกิจกรรมให้กับนิสิตและจัดท าข้อเสนอ
โครงการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา สโมสรนิสิต  ผ่านมายังรองคณบดีฝุายกิจการนิสิตเพ่ืออนุมัติการจัดกิจกรรม โดย
กระตุ้นให้นิสิตที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมน าความรู้ด้านประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้
ครบทั้ง 5 ประเภท คือกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.  คณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะจัดกิจกรรมให้เข้ากับธรรมชาติของนิสิตในหลักสูตรนั้นๆ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับนิสิตในหลักสูตรนั้น  
 ดังนั้นจากการช่วยกันท างานทั้ง 3 ฝุายข้างต้นท าให้งานด้านกิจการนิสิตของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีความเข้มแข็ง และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ของคณะฯ ที่เข้ามาช่วยกันพัฒนานิสิตโดยผ่าน
การท ากิจกรรมเสริมของหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อเปูาหมายให้นิสิตเป็นนิสิตที่มีคุณภาพตามปณิธานของคณะ ฯ 
คือ สร้างบัณฑิตให้มีปัญญา คุณธรรมและความสุข รวม ทั้งหล่อหลอม ให้นิสิตของคณะฯ มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย ....5.00… ผลประเมินอยู่ในระดับ ….ดีมาก.... รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ 

2556 2557 
ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา

และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 
ตัวบ่งช้ีสกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556  

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  
  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต  
  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  
  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  
  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ที่สนองความต้องการของนิสิต 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการและให้บริการดังต่อไปนี้ 
1.1 ฝุายกิจการนิสิตได้จัดท าฐานข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตชั้นปีที่ 1 อันประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับนิสิต ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ข้อมูลการเจ็บปุวยหรือโรคประจ าตัว และข้อมูลผู้ปกครอง 
ดังนั้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับนิสิตสามารถแจ้งผู้ปกครอง หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้
จัดส่งระเบียนประวัติของนิสิตในหลักสูตรต่างๆ ไปยังประธานคณะกรรมการด าเนินงานบริหารหลักสูตรอีกด้วย เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนิสิตในกรณีต่างๆ (3.1-1-1) 

1.2 ภาควิชาต่าง ๆ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษามี
หน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 หมวด 7 ข้อ 32 
(3.1-1-2) 

1.3  คณะฯ จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาให้นิสิตทราบว่าใครคือผู้ที่จะให้
ค าปรึกษากับนิสิตได้ในกรณีท่ีนิสิตมีปัญหา ซึ่งการให้ค าปรึกษาในเบื้องต้นคืออาจารย์ที่ปรึกษา หากเป็นปัญหาที่
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาได้สามารถส่งต่อปัญหานั้นมายังรองคณบดีฝุายกิจการนิสิตซึ่งจะหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามในบางปัญหานั้นจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญร่วมแก้ปัญหาให้กับ
นิสิต ซึ่งมีคุณวรรณีย์ เล็กมณี ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ช านาญการพิเศษ) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามา
ช่วยให้ค าปรึกษากับนิสิตด้วยหรือในกรณีที่นิสิตหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบแต่ต้องการค าปรึกษาเร่งด่วนสามารถ
โทรศัพท์มายังรองคณบดีฝุายกิจการนิสิต (089-0759041) ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังได้จัดให้มี hotline  เพ่ือรับ
ค าปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตามนางสาวอรสา สระทองแก้ว และ นางสาววิชุดา ปูุน้อย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝุาย
กิจการนิสิต สามารถให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตได้ในเบื้องต้น  (3.1-1-3) 

1.4 ฝุายกิจการนิสิต ได้มีระบบกลไกการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิตไปยัง
โรงพยาบาลและหน่วยงานให้บริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนิสิตมีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของคณะฯ/
มหาวิทยาลัยที่จะดูแลได้ (3.1-1-4) 

 1.5 คณะฯ ได้จัดโครงการพบผู้ปกครองขึ้นในวัน จันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 
ช่วงเวลา เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ. ศูนย์เรียนรวม 1 และศูนย์เรียนรวม 2 โดย
เป็นการประชุมผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1 และมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับ
ครอบครัวนิสิต และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของคณะและมหาวิทยาลัย โดย
ผู้ปกครองจะพบผู้บริหารคณะและพบอาจารย์ในหลักสูตรของบุตรหลาน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้สร้างความร่วมมือ
และร่วมกันแก้ปัญหาหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับนิสิต โดยในโครงการนี้ผู้ปกครองจะได้ทราบเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหาร
คณะฯ หัวหน้าภาคฯ ประธานคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้
สะดวกในการติดต่อสื่อสารหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับนิสิต (3.1-1-5)  
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 1.6 ฝุายกิจการนิสิตได้จัดโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งท่ี 1 (3.1-1-6) ซึ่งจัดขึ้นในภาค ต้น 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556  และครั้งที่ 2  (3.1-1-7)  ซึ่งจัดขึ้นในภาคปลาย 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยฝุายกิจการนิสิตจัดสรรงบประมาณให้
แต่ละหลักสูตรด าเนินการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้นิสิตได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาและได้ปรึกษาปัญหา
ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ของ
อาจารย์ขณะเป็นนิสิตและถ่ายทอดประสบการณ์การท างานซึ่งนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาสามารถเรียนรู้และน า
แนวทางท่ีดีไปประยุกต์ใช้ในการท างานเมื่อจบการศึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาแก่นิสิตพร้อมกับ
สรุปปัญหาที่ได้จากนิสิตใน 4 ด้าน คือ ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ ด้านกิจกรรม และด้านคุณภาพชีวิต มายัง
ฝุายกิจการนิสิต และหากปัญหาใดเป็นปัญหาในภาพรวมระดับคณะ ฝุายกิจการนิสิตจะเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาต่อไป (3.1-1-8) 

1.7 ฝุายกิจการนิสิตได้จัดโครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตรซึ่งด าเนินงานปีละ 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 
2556 ได้ด าเนินงานในภาคปลายระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจในหลักสูตรของนิสิตที่ศึกษาอยู่ อันได้แก่  รายวิชาต่าง ๆ กิจกรรมและข้อบังคับ
ก่อนจบการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ ตลอดจนให้นิสิตได้มีโอกาสเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่อาจจะน ามา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (3.1-1-9) 

  1.8 คณะฯ ได้จัดโครงการกิจการนิสิตพบผู้แทนนิสิต ขึ้นในวันพุธที่ 7  สิงหาคม พ.ศ. 2556  เวลา 12.00 
น. - 13.00 น. ณ. ห้อง SC9–508  เพ่ือเป็นการให้นิสิตได้รับทราบนโยบายและการด าเนินงานของคณะในด้านต่าง 
ๆ  ที่ผ่านมาและแผนการด าเนินงานในอนาคต  อีกทั้งยังรวบรวมข้อปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ
หลักสูตร คณะและวิทยาเขตจากนิสิตผ่านตัวแทนนิสิตในแต่ละหลักสูตรและนายกสโมสรนิสิต ซึ่งถือว่าเป็นการเปิด
โอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและสอบถามถึงข้อสงสัยในการด าเนินงานต่างๆ ของคณะ นอกจากนี้นิสิตยังได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะ หลักสูตรและวิทยาเขต เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข (3.1-1-10)  

 

2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
     ปีการศึกษา 2556คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

นิสิต ดังนี้ 
     2.1 ฝุายกิจการนิสิตได้จัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารโดยมีข่าวสารต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาการรับสมัคร

งาน การประกวดแข่งขัน ภาพกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมนิสิตที่ด าเนินงานทั้งหมดในรอบปีการศึกษา 2556 ใน
เว็บไซต์คณะ (http://www.flas.ku.ac.th)และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง facebook ของคณะฯ 
(facebook.com/flasku) และ facebook ของนางสาวอรสา  สระทองแก้ว และ นางสาววิชุดา ปูุน้อยต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ฝุายกิจการนิสิต ซึ่งถือว่าในปัจจุบันนี้เป็นช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และยังเป็นช่องทางที่นิสิตและผู้เกี่ยวข้องสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ให้บริการได้ (3.1-2-1) 

2.2 คณะฯ มีการติดตั้งจอ ภาพแบบตัววิ่งและจอโทรทัศน์ตาม จุดต่างๆ ของคณะ เช่น ที่ชั้น 1 อาคาร 
9  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา การรับสมัครงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะและวิทยาเขต  
(3.1-2-2) 

2.3 ท าบอร์ดปิดประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น การรับสมัครงาน 
แหล่งทุนการศึกษา การจัดฝึกอบรม ณ บอร์ดต่างๆ ตามอาคารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น 
อาคาร 1 อาคาร 3 อาคาร 5 อาคาร 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารการเรียนรู้ทางภาษา  และอาคาร
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (3.1-2-3) 

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

2.5 ฝุายกิจการนิสิตจะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้แทนนิสิตในทุกชั้นปี ทุกหลักสูตรในกรณีที่เป็นข่าวสาร
เร่งด่วนที่ต้องการแจ้งให้นิสิตทราบ ซึ่งในปัจจุบันนิสิตในหลักสูตรนั้นเป็นเครือข่ายกันเองใน facebook และ ไลน์ 
ของกลุ่มเพื่อนในหลักสูตรเดียวกัน (3.1-2-5) 

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

 

   3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่่นิสิต  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่่

นิสิต โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
     1. ฝุายกิจการนิสิตได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น โครงการปัจฉิม

นิเทศ (3.1-3-1) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (3.1-3-2) และ โครงการฝึกอบรมด้านไอที และภาษา (3.1-3-3) และ
โครงการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยรับสมัครนิสิตจาก
หลักสูตรทั้งหมด 15 หลักสูตร มาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของหลักสูตร รวมนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก 25 คน ด้วย
ข้อสอบความรู้ทั่วไปเก่ียวประชาคมอาเซียนเป็นข้อสอบปรนัยภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดย
หลังจากการเข้าร่วมโครงการนิสิตต้องจัดท ารายงานด้วย (3.1-3-4) เป็นต้น 

2. สายวิชาและโครงการจัดตั้งสายวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ นิสิต
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่่นิสิต  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
พัฒนานิสิตเช่น โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (3.1-3-5) โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรม (3.1-3-6) โครงการกระตุ้นศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (3.1-3-7) โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  (3.1-3-8)  โครงการสร้างเสริม
เปูาหมาย จุดประกายการเรียนรู้ด้านจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 (3.1-3-9) และโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ (3.1-3-
10)  เป็นต้น  
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3. สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวิชาการ เช่น โครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการชุดปัจจุบันและชุดใหม่ (3.1-3-11) และกิจกรรมเพ่ือสังคม อาทิเช่น โครงการ
ค่ายจากใจพี่แด่น้อง (3.1-3-12)  ซึ่งกิจกรรมด าเนินงานโดยสโมสรนิสิตมีนายกสโมสรนิสิต นางสาวลักษณ์พร  แย้ม
สระโส  และคณะกรรมการสโมสรนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การท างาน
ร่วมกันของนิสิต และมีอาจารย์ ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม , อาจารย์ ดร.บุศยรินทร์  กองแก้ว  และอาจารย์ศุภชัย  
เหมือนโพธิ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต  

โดยหน่วยงานทั้ง 3 ข้างต้น  มีช่องทางให้นิสิตเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพโดยผ่านแบบสอบถามทุกกิจกรรม (3.1-3-13) 

 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
    ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยฝุายกิจการนิสิตได้จัดบริการข้อมูลข่าวสาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ดังนี้ 
     4.1  จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าไว้ที่หน้าเว็บไซต์คณะฯ(http://www.flas.ku.ac.th) ซึ่งรวบรวมข้อมูลศิษย์

เก่าตั้งแต่รุ่นที่ 1 ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. 2543 จนถึงรุ่นที่ 14 ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. 2556 โดยข้อมูลที่รวบรวมไว้ใน
ฐานข้อมูลคือ ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลที่จัดท าขึ้นนี้ยังไม่สมบูรณ์
ต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นและเก็บข้อมูลจากศิษย์เก่าให้มากยิ่งข้ึน (3.1-4-1) 

4.2  คณะได้แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ของศิษย์
เก่า เช่น การรับสมัครงาน และทุนการศึกษาต่อ ให้ศิษย์เก่าได้รับทราบโดยผ่านเว็บไซต์คณะฯ
(http://www.flas.ku.ac.th)และ facebook ของคณะฯ และ facebook  ของนักวิชาการศึกษา ฝุายกิจการนิสิต  
โดย facebook ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ศิษย์เก่าจะได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับศิษย์เก่า(3.1-4-2) 

     4.3  เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนรวมในการจัดการเรียนการสอน  โดยให้ศิษย์เก่าตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ศวท. ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2556 เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3.1-4-3)    

 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่าโดยได้จัดอบรมเรื่อง “การผลิตน้ าหมักผลไม้เพ่ือสุขภาพ ” ในโครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์
เก่า ศวท. ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ในเวลา 14.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 5 ห้อง 301 
(3.1-5-1) ทั้งนี้ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าวได้ให้ศิษย์เก่าเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพอีกด้วย(3.1-5-2)   

http://www.sa.flas.ku.ac.th/
http://www.sa.flas.ku.ac.th/
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 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการสอบถามความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับการให้บริการในด้าน

ต่าง ๆดังนี้ 
 
    6.1  การจัดบริการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยมีการประเมิน

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ซึ่งผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมมากกว่า 3.51 (3.1-6-1) 
    6.2  การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต มีผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
มีค่าเท่ากับ 4.09และท าให้รับทราบข้อมูลที่นิสิตต้องการให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารในช่องทางใดที่จะน ามาพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งช่องทางที่นิสิตได้แนะน านั้นบางช่องทางได้ด าเนินการอยู่แล้ว และบางช่องทางก็ต้องมีการ
เพ่ิมเติมและปรับปรุงให้ดีขึ้น (3.1-6-2) 

   6.3  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอันได้แก่กิจกรรมต่างๆ ใน
ข้อ 3 ล้วนได้รับผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการไม่ต่ ากว่า 3.51  (3.1-6-3) 

 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต  

    ฝุายกิจการนิสิตได้น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต โดยหลังจากท่ีมีการประเมินโครงการต่างๆ ที่จัดให้แก่นิสิตแล้วจะมีการน า
ผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไปโดยการน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (3.1-7-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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สกอ.3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 ระเบียนประวัติ 
3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ยกตัวอย่างหลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
3.1-1-3 โปสเตอร์ สายด่วน (Hotline) 
3.1-1-4 แนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต   
3.1-1-5 โครงการพบผู้ปกครอง   
3.1-1-6 โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 1   
3.1-1-7 โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 2   
3.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 
3.1-1-9 โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร 
3.1-1-10 โครงการกิจการนิสิตพบผู้แทนนิสิต 
3.1-2-1 - เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

- Facebook คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ฝุายกิจการนิสิต 
3.1-2-2 จอภาพ (Monitor) 
3.1-2-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
3.1-2-4 E-office 
3.1-2-5 Facebook คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ฝุายกิจการนิสิตไลน์ 
3.1-2-6 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต  

ประจ าปีการศึกษา  2556 
3.1-3-1 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 
3.1-3-2 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  นิสิตชั้นปีที่ 3   
3.1-3-3 โครงการฝึกอบรมด้านไอทีและ ภาษา 
3.1-3-4 โครงการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน  ณ  ประเทศสิงคโปร์  
3.1-3-5 โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
3.1-3-6 โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรม 
3.1-3-7 โครงการกระตุ้นศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
3.1-3-8 โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3.1-3-9 โครงการเสริมสร้างเปูาหมายจุดประกายการเรียนรู้ด้านจุลชีววิทยา  ครั้งที่ 5 
3.1-3-10 โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 

 
3.1-3-11 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุด

ใหม่    
3.1-3-12 โครงการค่ายจากใจพ่ีแด่น้อง    
3.1-3-13 - แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
- แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  นิสิตชั้นปีที่ 3  
- แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมด้านไอทีและภาษา 
- แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  ณ  ประเทศสิงคโปร์ 
- โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
- โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม  
- โครงการกระตุ้นศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
- โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ   
- โครงการสร้างเสริมเปูาหมาย จุดประกายการเรียนรู้ด้านจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5  
- โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ  

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

- Facebook คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, สโมสรนิสิต,เจ้าหน้าที่ฝุายกิจการนิสิต 
3.1-4-3 - แบบสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของคณะฯ  
3.1-4-4 - แบบสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดอบรมทางด้านวิชาการวิชาชีพและประสบการณ์ให้กับ

ศิษย์เก่า 
3.1-5-1 โครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ศวท. ครั้งที่ 2 
3.1-6-1 แบบรายงานผลการด าเนินงานฝุายกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร ประจ าปี 

การศึกษา  2556 
3.1-6-2 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต  

ประจ าปีการศึกษา  2556 
3.1-6-3 แบบรายงานผลการด าเนินงานฝุายกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร ประจ าปี 

การศึกษา  2556 
3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2557 

 
ตัวบ่งช้ีสกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  

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

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  
  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต  
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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส งเสริมผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา แหงชาติทุกด าน 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยฝุายกิจการนิสิต ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติครบทุกดาน (3.2-1-1)  
โดยมีเปูาประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้ 

 1.  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 2.  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
 
โดยในปีการศึกษา 2556 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตจ านวน 6 ตัว 

ดังนี้ 
 1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2556 
 3.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วบรรลุเปูาหมาย 
 4.  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 
 5.  คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 6.  จ านวนของตัวชี้วัดที่บรรลุเปูาหมาย 
 

2. มีกิจกรรมใหความรู และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก นิสิต 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

ดังนี้  
    1.  โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่   

ซึ่งในปีการศึกษา 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องชัยพฤกษ์ โดยมีรอง
คณบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา (รองศาสตราจารย์จิตราภรณ์  ธวัชพันธ์) ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่
คณะกรรมการสโมสรนิสิต ตัวแทนนิสิตหลักสูตรต่าง ๆ และนิสิตที่สนใจเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมเพ่ือน าไปใช้
วางแผนและจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบตามกระบวนการของการประกันคุณภาพ (PDCA) (3.2-2-1) 

    2.  ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 (3.2-2-2) 

 

3.มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช ในการจัดกิจกรรมท่ีด าเนินงานโดยนิสิต     
อยางน อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี  และอย่างน้อย 2 ประเภท ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส งเสริมใหนิสิตน าความรู ด านการประกันคุณภาพไปใช ในการจัดกิจกรรม
ที่ด าเนินงานโดยสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี นางสาวลักษณ์พร  แย้มสระโส เป็นนายก
สโมสรนิสิต  

    ปีการศึกษา 2556  มีกิจกรรมส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 5 ประเภทดังนี้ (3.2-3-1) 
   1.  กิจกรรมวิชาการท่ีส งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  เช่น โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

สโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่ 
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   2.  กิจกรรมกีฬาหรือการส งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการกีฬาภายในวิทยาเขตโครงการกีฬาสานสามัคคี 
ศวท. 

   3.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดล อม เช่น ค่ายจากใจพี่แด่น้อง 
   4.  กิจกรรมเสริมสร างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการตักบาตรน้องใหม่สายใย ศวท. 
   5.  กิจกรรมส งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการบายศรีสู่ขวัญ 
   คณะกรรมการสโมสรนิสิต ได้น าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิต 

โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 5 ประเภท และจัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาสโมสรนิสิตและได้รับการอนุมัติโครงการจากรองคณบดีฝุายกิจการนิสิต เมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จ ต้องมีการ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม และประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งน าผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป ตามหลักการ PDCA 

   ส าหรับการจัดกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษามี 2 ประเภท ดังนี้  (3.2-3-2) 
 1. กิจกรรมวิชาการ เช่น โครงการปฐมนิเทศ กลุ่มสัมพันธ์ โครงการ team building for success 

โครงการสัมมนา IS/Thesis (รุ่นที่ 8) โครงการบริบทการบริหารรัฐกิจสู่ฐานความรู้ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
(ในประเทศ) ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาดูงาน(ในประเทศ) ครั้งที่ 2 โครงการสัมมนา IS/THESIS ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 9)  

   2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการแรงบันดาลใจเพ่ือชีวิต โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

    4.1 คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการสนับสนุนให นิสิตสร างเครือข ายพัฒนาคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัย และระหว าง มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร วมกัน เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.00  - 
16.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัด
โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนิสิตโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลงนามข้อตกลงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและจัด
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของสโมสรนิสิตแต่ละคณะ  และหนังสือลงนามข้อตกลง มีระยะเวลา 4 ปี นับ
จากวันที่ลงนาม  และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2557 ซึ่งในการลงนามข้อตกลงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือได้มีคณะจากสถาบันภายนอกและคณะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มาร่วมลง
นามการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้ 
   

1. คณะจากสถาบันภายนอก จ านวน 3 คณะ ดังนี้ 
  1.1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

นครปฐม 
  1.2 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

นครปฐม 
  1.3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
  1.4  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  
 2.  คณะจากหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 5 คณะ 

ดังนี้ 
  2.1  คณะเกษตร ก าแพงแสน  
  2.2  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
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  2.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
  2.4  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
  2.5  คณะสัตวแพทยศาสตร์ (3.2-4-1)  

และในปีการศึกษา 2556  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเครือข่าย 
กิจกรรมนิสิต  กับผู้น านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (3.2-4-2)  
 

 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย ฝุายกิจการนิสิต มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนานิสิต
ตามตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผน โดยมีผลประเมินดังนี้ (3.2-5-1) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2556  มีค่าเปูาหมายเท่ากับ 65 โครงการ ผลการด าเนินงานเท่ากับ 
71 โครงการ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2556 มีค่า 
เปูาหมายเท่ากับ 80% ผลการด าเนินงานเท่ากับ 92.96% ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วที่บรรลุค่าเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรมนั้น มี 
ค่าเปูาหมายเท่ากับ 95% ผลการด าเนินงานเท่ากับ 100 % ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมีค่าเปูาหมายเท่ากับ 3.71 ผลการด าเนินงาน 
เท่ากับ 4.09 ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.  คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีค่าเปูาหมายเท่ากับ 3.71 ผลการด าเนินงาน 4.09 ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.  จ านวนของตัวบ่งชี้ของแผนที่บรรลุเปูาหมายมีค่าเปูาหมายเท่ากับ 5 ตัวบ่งชี้ ผลการ 
ด าเนินงานเท่ากับ 6 ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย 

นอกจากนี้ฝุายกิจการนิสิตได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยสรุปข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนในรอบปีการศึกษา 2556 และแจ้งผลการด าเนินงานในรอบปีให้บุคลากรทั้งคณะทราบ พร้อมให้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือน ามาพัฒนางานด้านกิจการนิสิต นอกจากนี้ได้รายงานผลการด าเนินงานไปยังท่ีประชุมผู้บริหาร  
(3.2-5-2) 
ในส่วนของสโมสรนิสิตคณะฯ ด้วยการก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต ก าหนดให้คณะกรรมการสโมสร
นิสิตจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มและให้มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมมายังฝุายกิจการนิสิต และ
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต
ชุดปัจจุบันและชุดใหม่ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 12.00 น. - 16.00 น.  โดยคณะกรรมการสโมสร
นิสิตชุดใหม่ที่มีนายสรวิชญ์  ศิลปนุรักษ์  เป็นนายกสโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2557 จะน าผลการประเมินใน
กิจกรรมต่าง ๆ มาพิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2557 ต่อไป(3.2-5-3) 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
    คณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตได้ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา ข้อท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตและผลการด าเนินกิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2556 และน าผลการประเมินในแต่ละกิจกรรมมาปรับปรุงเพ่ือ
วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในรอบปีการศึกษา 2557 (3.2-6-1) และในส่วนของสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่ซึ่ง
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เป็นกิจกรรมที่สโมสรนิสิตปีการศึกษา 2557 จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากสโมสร นิสิต ปีการศึกษา 2556 
และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2557 ต่อไป (3.2-6-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

 

 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
3.2-2-1 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและ

ชุดใหม่ 
3.2-2-2 รายวิชาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3.2-3-1 แบบรายงานผลการด าเนินงานฝุายกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
3.2-3-2 แบบรายงานผลการด าเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556  
3.2-4-1 โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนิสิต 
3.2-4-2 โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนิสิต 
3.2-5-1 แผนการจัดกิจกรรม 
3.2-5-2 ระบบ AMS e - Office 
3.2-5-3 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและ

ชุดใหม่ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2557  
3.2-6-2 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและ

ชุดใหม่ 
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ตัวบ่งช้ีมก.3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556  

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ  
  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  
  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา

และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี  
  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการแต งตั้งคณะกรรมการการให ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้มีหน้าที่สร้างระบบ

และกลไกการให้ค าปรึกษาวิชาการและกิจการนิสิต และพิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
จัดเตรียมข้อมูลในด้านต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะใน
การท าหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-1-1) 

 

2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดเตรียมข อมูลด านต างๆ และเครื่องมือที่ใช ในการให 

ค าปรึกษาแกอาจารย ที่ปรึกษา โดยฝุายกิจการนิสิตได้จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ทุกท่าน (3.3-2-
1) และในปีการศึกษานี้ฝุายกิจการนิสิตได้ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ตอบแบบทดสอบสุขภาพจิตเพ่ือเป็นข้อมูลและ 
เป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาให้กับนิสิต (3.3-2-2) 
 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก ป ญหาและ
พัฒนานิสิต อย่างน อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ปีการศึกษา2556  มีการประชุมคณะกรรมการจ านวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประชุมในภาคต้นจ านวน 1 
ครั้ง และในภาคปลายจ านวน 1 ครั้ง  (3.3-3-1) 
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4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประเมินผลระบบการให ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของ

อาจารย ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา โดยนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกคนจะประเมินการด าเนินงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจัดขึ้นทุกภาคการศึกษา (3.3-4-1) 

 

5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2557 มีการบรรจุวาระ เรื่องการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการท่ีได้รับ
ข้อมูลจากโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (3.3-5-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 174/2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา  2555 (ชุดใหม่) 

3.3-2-1 หนังสือคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา  พิมพ์ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา  2556  
3.3-2-2 แบบทดสอบสุขภาพจิต 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2556 

เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม พ.ศ.2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  ครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 

3.3-4-1 โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 1 และ 2  ประจ าปีการศึกษา  2556 
(แบบรายงานปัญหาของนิสิต/แบบประเมินอาจารย์โดยนิสิตที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา) 

3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  ครั้งที่ 1/2557                     
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  1.1  แนวทางการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการท่ีได้รับข้อมูลจากโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 
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องค์ประกอบที่ 4การวิจัย 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบริหารจัดการ ด้านการวิจัย โดยมีหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมการวิจัย

และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ และ มีหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้บริหารงาน 
และมีการก ากับดูแลโดยรองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ  หน่วยงานดังกล่าว มีการส่งเสริมการท าวิจัยโดย ให้
ทุนสนับสนุน ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้คณ าจารย์ได้รับทราบ ให้รางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย  การน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกและ จัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปน าเสนอผลงาน วิจัย
ต่างประเทศ  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้
สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่ า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.04ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ..2.96..ผลประเมินได้คุณภาพระดับ..พอใช้..รายละเอียดดังตารางที่2.5 

ตารางที2่.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ 

2556 2557 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย               4.04 2.96   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
ข้อ 6 6 5  5 5.00 3.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 5 5 5.00 4.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน      3.73 3.49   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000 120,000 9,190,576 
88,370.92 

7,382,503 70,985.61    
104 104 

 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75,000 75,000 6,856,435 
85,173.11 

6,837,985 84,943.91  
80.5 80.50 

5 
(สมศ.) 

  
  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 6 6    4.43 4.43   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
23 60 55.63 

13.91 
52 46.85 

5.00 
   

20 111 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน     111        
จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน    0.00        

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน    44 11.00         

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

ผลงาน    6 3.00         
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ 

2556 2557 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  
  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ
สมศ. 

     13 9.75     
  

  
  

  
  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

     38 38.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน  0   0 0.00      

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน  0   0 0.00      

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  0   0 0.00      

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน  0   0 0.00      

  
5 

(สมศ.) 
  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน  0   0 0.00      

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 23 6 7.71 3.86 6.75 7.71    
10 87.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน     87.5     

จ านวนนักวิจัยท้ังหมด 
คน    0.00     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน    23 5.75         

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

ผลงาน    0 0.00         

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสม
ศ. 

     0 0.00         
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ 

2556 2557 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

     1.00 1.00         

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0    0 0.00         

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน  0   0 0.00         

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  0   0 0.00         

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน  0   0 0.00         

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน  0   0 0.00         

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 2 3 111 
55.92 

14 7.053 5.00 1.763   
  198.5 198.50 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     108  
  

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
เรื่อง     2        

  
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

เรื่อง     1        

  
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ 

เรื่อง     0        

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ 

2556 2557 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

 
7 

(สมศ.) 

 
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

 
ร้อยละ 

 
2 

 
2 

 
4.25  

2.14 

 
4.25  

2.14 

 
1.07 

 
1.07 

  

198.5 198.5 
  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติ 
เรื่อง     0 0.00        

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง     0 0.00        
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ 

2556 2557 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  
  

ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

เรื่อง     3 2.25      
  

  
  

ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือต ารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง     2 2.00 
 

  

 
ตัวบ่งช้ีสกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของหน่วยงานและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช่นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯเช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4และข้อ 5อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 1.1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยมี ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบวางแผนงานและด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย มีระบบการบริหารและสนับสนุนการวิจัยที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการ
ฝุายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. (4.1-1-1) ร่วมท าหน้าที่ในการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
และปรับปรุงการด าเนินงานอย่างสม่ าสมอ 
 1.2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ตามนโยบายการสนับสนุนการวิจัยต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานวิจัยส าเร็จ บรรลุผลตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 
คณาจารย์และนิสิตสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีกลไกด้านการจัดหาแหล่งทุนและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริม
และพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัย ผ่านทางนโยบายต่างๆ ของคณะฯ (4.1-1-2) ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ 
 - โครงการสนับสนุนเงินทุนวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการวิจัยใน 3 ระดับ คือระดับปริญญาตรี 
(สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ) ระดับบัณฑิตศึกษา (สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 15,000 
บาท/โครงการ) และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน – ทุนจุดประกายนักวิจัยหน้าใหม่ (สนับสนุน
งบประมาณ ไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ)  
 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศแบบปากเปล่าที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่องเต็ม
(สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 50,000 บาท/คน) 
 - โครงการให้รางวัลตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการน าไปใช้ประโยชน์
(สนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่ 1,250 บาท จนถึง 10,000/บทความ ขึ้นกับประเภทของวารสารที่ตีพิมพ์) 
 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการเรียนการสอน โดย 
 - ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ นิสิตต้องท าวิทยานิพนธ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีม
วิจัยอาจารย์ (4.1-2-1)  
 - ในวิชาปัญหาพิเศษของหลายภาควิชา ก าหดให้นิสิตระดับปริญญาตรีต้องท าโครงการวิจัย 1 เรื่อง โดย
มีอาจารย์ทางสาขานั้นๆ เป็นผู้ควบคุม (4.1-2-2) 
 - คณะก าหนดให้มีการแสดงผลงานวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนยุววิจัย (นิสิตระดับปริญญาตรี) และทุน
บัณฑิตศึกษา (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) ที่เป็นทุนสนับสนุนจากคณะเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยประจ าปี  (4.1-2-3, 
4.1-2-4) 
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3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ทุกรูปแบบ โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่นักวิจัยมือ
อาชีพและท่ีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจัด ผ่านทางระบบ AMS (e-office) ท าให้บุคลากรทุก
ระดับทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง อาทิ เช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (4.1-3-1)การจัดโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง 
(Mentor Project 7) ในรูปแบบการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus เพ่ือค้นหาและวิเคราะห์ผลงานวิจัย (4.1-3-
2)  

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
วิจัยตามนโยบายการสนับสนุนการวิจัยต่างๆ ดังนี้ 
 - ทุนยุววิจัย ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 16 ทุน เป็นเงิน 72,000 บาท(4.1-4-1)  
 - ทุนส่งเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 ทุน เป็นเงิน 43,500 บาท(4.1-4-1)  
 - ทุนจุดประกายนักวิจัยหน้าใหม่ ให้กับบุคลากร จ านวน 10 ทุน เป็นเงิน 184,500 บาท (4.1-4-1)  

- รางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 55 ผลงาน เป็นเงิน 253,750 บาท 
(4.1-4-2)  

- การสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานต่างประเทศ จ านวน 6 ทุน เป็นเงิน 295,517 บาท (4.1-4-3)  
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ หน่วยงานในประเด็น

ต่อไปนี้ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีกาสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะ ใน 3 
ประเด็นได้แก่  
 5.1 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  
 - มีห้องปฏิบัติการกลาง ให้การบริการเครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัยระดับสูงของคณะ(4.1-5-1)  
 - มีห้องเปุาแก้ว ให้บริการซ่อมแซมเครื่องแก้วอย่างง่าย รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ (4.1-5-2)  
 5.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้ห้องสมุดประจ าคณะ และห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย และใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในการบริหารจัดการด้านงานวิจัยของคณะ (4.1-5-3) 
 5.3 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมการวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้
มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย ศสวท. ได้ร่วมจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยระดับชาติ ได้แก่ การ
จัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งจัดประชุม
วิชาการใน 8 สาขา ศสวท. รับผิดชอบในการจัดประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย รวมถึงมีการจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ (4.1-5-4) จัดประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่อง The 7th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2013เมื่อ 
18 กรกฎาคม 2556 (4.1-5-5) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
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  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการติดตามและประเมินผลส าเร็จการรับทุนสนับสนุนการวิจัย   
รางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ การสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานต่างประเทศ เพ่ือ
เสนอต่อคณะ ผ่านระบบ AMS เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 (4.1-6-1) มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานจัด
ประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 เสนอทางมหาวิทยาลัย (4.1-6-2) 
 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการน าผลการประเมินผลส าเร็จการรับทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัล
ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ การสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานต่างประเทศ ไปใช้ในการ
ปรับปรุงนโยบายการให้ทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยในปี 2557 ได้มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ตลอดจนจ านวนเงินสนับสนุน ตามนโยบาย ได้แก่ ทุนส่งเสริมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ทุนทุนจุด
ประกายนักวิจัยหน้าใหม่ ศวท. (4.1-7-1) มีผลให้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนในแต่ละปีนั้นสามารถ
ผลักดันผลงานให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัยของคณะมากยิ่งขึ้น (4.1-7-2) 
 นอกจากนี้ยังมีนโยบายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดสรรทุนสนับสนุนต่างๆภายในคณะ เพื่อให้บุคลากรได้
เตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน โดยทาง ศสวท. ได้จัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงานจัดสรรทุน/รางวัล ประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์คณะ และผ่านทางระบบ AMS เพ่ือที่จะสามารถ
กระจายข่าวสารได้อย่างทั่วถึง (4.1-7-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
4.1 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
4.1 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 3.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท.  
4.1-1-2 แผน-ผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 ของ ศสวท.  
4.1-2-1 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ระบุการท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร 
4.1-2-2 ประมวลการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษ 
4.1-2-3 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556  
4.1-2-4 ตัวอย่างเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 

2556  
4.1-3-1 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพต่างๆ ผ่านทางระบบ AMS  
4.1-3-2 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพต่างๆ ผ่านทางระบบ AMS  
4.1-4-1 ประกาศแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 
4.1-4-2 ประกาศแจ้งผลการพิจารณาการให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และการน าไปใช้

ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ 2556  
4.1-4-3 ประกาศแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเสนอผลงานต่างประเทศ ประจ าปี

งบประมาณ 2556   
4.1-5-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการกลาง  
4.1-5-2 ภาพถ่ายห้องเปุาแก้ว  
4.1-5-3 ภาพถ่ายห้องสมุด (สารสนเทศหน้าห้องสมุด)  
4.1-5-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 
4.1-5-5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 7th Asian Conference on Fixed Point Theory 

and Optimization 2013 เมื่อ 18 กรกฎาคม 2556 
4.1-6-1 แผนและผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – แผนการวิจัย  
4.1-6-2 สรุปผลการด าเนินงานจัดประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การ

จัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10  
4.1-7-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝุายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท.ครั้งที่ 

2/2556  
4.1-7-2 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2557 (4.1-7-2) 
4.1-7-3 เอกสารการเวียนประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ AMS - ปฏิทินการด าเนินงานของ ศสวท. (4.1-7-

3) 
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ตัวบ่งช้ีสกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มค1และง ) 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ และการตีพิมพ์ในวาสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (4.2-1-1) ซึ่งมีคณะกรรมการฝุายส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย ศสวท. เป็นผู้พิจารณา  

ปี 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 67 เรื่องผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. จ านวน 19 เรื่อง และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในสารสารนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI
และ Scopusจ านวน 39 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 125 เรื่อง (4.2-1-2)  

ทั้งนี้ยังมีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
โดยนโยบายทุนสนับสนุนการเสนอผลงานต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2556 แก่บุคลากร (4.2-1-3) 
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นอกจากนี้คณะฯโดย ศสวท. ได้ร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ ตลอดจนพิจารณา
ผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (4.2-1-4) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบในการคัดเลือกผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นเรื่องน่าสนใจ 
เพ่ือน าเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชนทุกระดับในนิทรรศการต่างๆ โดยนิทรรศการที่จัดโดยคณะนั้น 
ภาควิชาจะเป็นผู้คัดกรองเนื้อหาและเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา เพื่อให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินการ เช่น การจัด  “Mini Open House 2013” ของภาควิชาเคมี ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2556 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีการคัดกรองน าผลงานวิจัยมาจัดแสดง รวมถึงผู้เข้าชมสามารถร่วมท าการ
ทดลองได้ โดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนิสิตผู้ควบคุม (4.2-2-1)  

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านทางการแถลงข่าวงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2556 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (4.2-3-1) 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจยัท่ีน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ จ านวน 12 เรื่อง (ไม่รวม 
Citation) โดยเป็นการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ จ านวน 9 เรื่อง เชิงนโยบาย จ านวน 2 เรื่อง และเชิงพาณิชย์ 
จ านวน 1 เรื่อง (4.2-4-1)ซึ่งมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  (4.2-4-2)  
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5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกการคุ้มครองประเภทสิทธิบตัรและอนสุิทธิบตัร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับผลงานวิจัยของบุคลากรที่เข้าข่ายได้รับความคุ้มครอง ตามขั้นตอนและแนว
ทางการด าเนินงานผ่านส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 และเรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 (4.2-5-1) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มค1และง) 

      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการสนับสนุนและกระตุ้นให้คณาจารย์มีการจดสิทธิบัตร โดยทาง
คณะมีการให้รางวัลกับผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งมีฝุายวิชาการคณะ เป็นผู้ด าเนินการ (4.2-6-1) และมี
ผลงานที่อยู่ระหว่างยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 1 ผลงานได้แก่ เรื่อง “ วิธีการสร้างโครงตาข่าย ( Mesh) จากข้อมูล
กลุ่มพิกัด (Point Cloud) 3 มิต”ิ ของอาจารย์ศศิน เทียนดี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (4.2-6-
2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
4.2 

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

 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
4.2 

6 ข้อ   6 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ  6ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-1 ประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปี

งบประมาณ 2556  
4.2-1-2 ประกาศแจ้งผลการพิจารณาการให้รางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556  
4.2-1-3 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเสนอผลงานต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 

2555  
4.2-1-4 บันทึกข้อความแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 งานเกษตรก าแพงแสน 

ประจ าปี 2556  
4.2-2-1 ตารางกิจกรรม “Mini open House 2013” ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2556 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2556 โดยโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี 
4.2-3-1 เอกสารงานแถลงข่าวงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2556  
4.2-4-1 แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ใช้เอกสารเดียวกับ 17-4-1) 
4.2-4-2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
4.2-5-1 - ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
-ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์ทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ 
-เอกสารการบริการงานทรัพย์สินทางปัญญา  
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความการยืนขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- แบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.2-6-1 ประกาศการให้รางวัลการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร   
4.2-6-2 เอกสารการยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเรื่องวิธีการสร้างโครงตาข่าย (Mesh) จากข้อมูล

กลุ่มพิกัด (Point Cloud) 3 มิต ิ(4.2-6-2)  
  

ตัวบ่งช้ีสกอ.4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย   120,000 บาท/คน  

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 6 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 255 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 
3,111,650  บาท และจากภายนอก 12,935,361บาท รวมทั้งหมด 16,047,011 บาท โดยจ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9,190 ,576  บาท กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
6,856,435 บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 1 84.5 คน จ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจ านวน 104 คน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 80.5 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง  
    = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
     จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
 

 กลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 104คน เงินสนับสนุนงานวิจัย 9,190,576 บาท   
    = 9,190,576           =   88,370.92บาท/คน

 
 

    104  
  

  คะแนนที่ได้ =88,370.92  x 5    =   2.45คะแนน    
180,0000

 

 

 กลุ่ม สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 80.5 คน เงินสนับสนุนงานวจิัย 6,856,435 บาท   
    = 6,856,435             =   85,173.11บาท/คน

 
 

     80.5  
  

  คะแนนที่ได้ =85,713.11  x 5      =   5.68   =  5 คะแนน    
75,0000

 

 คะแนนเฉลี่ย =2.45 + 5.00   =   3.73 
    2  

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง0-5 โดยเกณฑ์ประเมิน

เฉพาะสถาบันกลุ่มค1และงจ าแนกเป็น3กลุ่มสาขาวิชา 
1)กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม5 = 180,000บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม5 = 75,000บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม เป้าหมาย การ เป้าหมาย 
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บ่งชี้ เกณฑ์ ประเมิน
เป้าหมาย 2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

สกอ.
4.3 

8,645,480

86.5
 99,947.75 

8,720,081

91
 95,825.07 9,190,576104

 
88,370.92  

 

3.89 2.37 3.73 180,000 ไม่บรรลุ 120,000 5,687,700

48
 118,493.75 

2,124,810

68.5
 31,019.12 6,856,43580.5

 
85,173.11   

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 
เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

สกอ.
4.3 

8,645,480

86.5
 99,947.75 

8,720,081

91
 95,825.07 

7,382,503 
104 

70,985.61 
3.89 2.37 3.49 180,000 ไม่บรรล ุ 120,000 

5,687,700

48
 118,493.75 

2,124,810

68.5
 31,019.12 

6,837,985 
104 

84,943.91 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1 แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ใช้เอกสารเดียวกับ 17-4-1) 
4.3-2 สัญญารับทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ีสมศ.5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 23 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 2556 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 50 12.50 68 17.00 67 16.75 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 2556 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 11.00 61 15.25 44 11.00 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 1.50 7 1.75 23 5.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 4 2.00 9 4.50 6 3.00 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2.00 7 3.50 6 3.00 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 2 1.00 0 0.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 3 2.25 5 3.75 13 9.75 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0.75 3 2.25 13 9.75 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 1.50 2 1.50 0 0.00 

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

1.00 47 47.00 37 37.00 39 39.00 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 47.00 36 36.00 38 38.00 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 1 1.00 1 1.00 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 103 63.75 119 62.25 125 68.50 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 60.75 107 57.00 101 61.75 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 3.00 12 5.25 24 6.75 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 147.5 173.5 198.5 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95.5 100 111 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52 73.5 87.5 

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 43.22 35.88 34.51 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 2556 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

หรือเผยแพร่ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63.61 57.00 55.63 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.78 7.14 7.71 

 คะแนนที่ได้ 3.95 4.29 4.43 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
63.61x 5  = 15.90           
20

 

57.00x 5  = 14.25           
20

 

55.63x 5  = 13.91           
20

 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5.78x 5  = 2.89           
10

 

7.14x 5  = 3.57           
10

 

7.71x 5 = 3.86           
10

 
หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้  
กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

สมศ.
5 

63.61 x 
520 15.90 

57.00 x 
520 14.25 

55.63 x 5  
   20 13.91 

3.82 4.29 4.43 
ร้อยละ 

23 
ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 
60 

5.78 x 5          
10 2.89 

7.14 x 
510 3.57 

7.71 x 5  
   10   3.86            

ร้อยละ 
6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

สมศ.
5 

63.61 x 
520 15.90 

57.00 x 
520 14.25 

55.63 x 5  
   20 13.91 

3.82 4.29 4.43 
ร้อยละ 

23 
ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 
60 

5.78 x 5          
10 2.89 

7.14 x 5        
10 3.57 

7.71 x 5  
   10   3.86            

ร้อยละ 
6 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 แบบเก็บวิจัย 1 บทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ ์
5-2 ส าเนาผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
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ตัวบ่งช้ีสมศ.6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 2 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2556 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2554 2555 2556 
1 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 4 3 111 
 - เชิงสาธารณะ N/A 3 108* 
 - เชิงนโยบาย N/A 0 2 
 - เชิงพาณิชย์ N/A 0 1 
 - ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ N/A 0 0 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0 0 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์ 
4 3 111 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวม
ที่ศึกษาต่อ) 

148 173.5 198.5 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

2.70 1.73 55.92 

6 คะแนนที่ได้ 2.70 x 5 = 0.68 
20 

 

1.73 x 5 = 0.43 
20 

 

55.92 x 5 =  13.98 
20 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินที่ระบ ุ

*รวมผลงาน Citation จ านวน 99 เร่ือง 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

สมศ.
6 

4 ร้อยละ
2.03 

3 ร้อยละ
1.73 

111 ร้อยละ
55.92 

0.51 0.43 5.00 ร้อยละ 2 บรรลุ ร้อยละ 3 
147.5 173.5 198.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

สมศ.
6 

4 ร้อยละ
2.03 

3 ร้อยละ
1.73 

14 
7.053 0.51 0.43 1.763 ร้อยละ 2 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 3 

147.5 173.5 198.50 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 

  
ตัวบ่งช้ีสมศ.7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 2 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2556 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาต ิ

0.25 1 0.25 1 0.25 0 0 

2 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

3 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 0 0 1 0.75 3 2.25 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง

1.00 1 1.00 0 0 2 2.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ 

2 1.25 2 1.00 5 4.25 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
ทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

147.5 173.5 198.5 

 
คะแนนท่ีได้ 0.85 x 5 = 0.43 

 10      
0.58  x 5 = 0.29 
 10      

2.14  x 5 = 1.07 
10 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

สมศ.
7 

1.25 ร้อยละ
0.68 

2.00 ร้อยละ 
1.15 

4.25 ร้อยละ 
2.14 

0.43 0.58 1.07 ร้อยละ 2 ไม่บรรลุ ร้อยละ 2 
147.5 173.5 198.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

สมศ.
7 

1.25 ร้อยละ
0.68 

2.00 ร้อยละ 
1.15 

4.250 
2.141 0.43 0.58 1.071 ร้อยละ 2 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 2 

147.5 173.5 198.50 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
7-2 หนังสือหรือต ารา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ 18.1 และ 18.2) พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
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เฉลี่ย5.00ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน เฉลี่ย 3.33ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ
2556 2557 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม       5.00 3.33  
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
ข้อ 4 4 5 4 5.00 4.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 5 5 2 5.00 2.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 40 22.00 100.00 3 20.00 5.00 3.33   

22.00 15 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   15      

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   7      
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
เรื่อง   0  

  

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง    22  
  

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5  5.00 4.00   

ตัวบ่งช้ีสกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่4ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ2และข้อ3  
 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการและด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด โดยมีหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้ด าเนินการ มีการวางแผนงานและ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบ
บริหารและสนับสนุนการบริการ วิชาการ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝุายบริการวิชาการ ศสวท. (5.1-1-1) ร่วม
วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดภาระกิจการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 (5.1-1-2) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีโครงการบริการวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 22 

โครงการ และ เป็นโครงการที่มีการ บูรณาการกับการเรียนการสอน จ านวน 15 โครงการ (5.1-2- 1)เช่น โครงการ
อาสาสมัคร(รักษ์)สิ่งแวดล้อมพัฒนาการเรียนรู้การเก็บข้อมูลภาคสนามและการจัดจ าแนกความหลากหลายของชนิด
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินในแหล่งน้ าจืด  ของสายวิชาวิทยาศาสตร์(5.1-2-2) โครงการ3 in 1 . . . 
ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษา วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน 
สายวิชาศิลปศาสตร์ (5.1-2-3)โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจสมัยใหม่ ของ
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (5.1-2-4) เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
(ศสวท.) ยัง มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  ที่จัดร่วมกับสายวิชาต่างๆ  
จ านวน 6โครงการ ซึ่งทุกโครงการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน โดยมีนิสิตเป็นผู้ช่วยวิทยากร 
ในการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย ศสวท. ร่วมกับ
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ (5.1-2-5) 

2. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ : รัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี โดย 
ศสวท. ร่วมกับโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี และสายวิชาวิทยาศาสตร์ (5.1-2-6) 

3. โครงการฝึกทักษะปฏิบัติโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี โดย ศสวท. ร่วมกับโครงการจัดตั้งสาย
วิชาฟิสิกส์ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี และสายวิชาวิทยาศาสตร์ (5.1-2-7) 

4. โครงการนักเรียนอัจฉริยภาพห้องพิเศษ “แก้วกาญจนา – เพชรกาญจนา” ค่ายพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี โดย ศสวท. ร่วมกับสายวิชาคณิตศาสตร์ (5.1-2-8) 

5. โครงการนักเรียนอัจฉริยภาพห้องพิเศษ “แก้วกาญจนา – เพชรกาญจนา” ค่ายพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี โดย ศสวท. ร่วมกับโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี และสายวิชาวิทยาศาสตร์ (5.1-2-9) 

6. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
โดย ศสวท. ร่วมกับโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี และสายวิชาวิทยาศาสตร์ (5.1-2-10) 
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
ในปีการศึกษา 255 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีโครงการบริการวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 22 

โครงการ และมีการน าไปบูรณาการกับการวิจัยจ านวน 7 โครงการ (5.1-3-1) เช่น โครงการบริการ จุลสารเคมี ฉบับ
ที่ 1 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านเคมีทั่วไปสู่ชุมชนโรงเรียน โดยเนื้อหาบางบทมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
งานวิจัยของโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี (5.1-3-2) โครงการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 7 
เรื่อง ทฤษฎีจุดตรึง และการหาค่าเหมาะสมที่สุด ( The 7 Asian Conference on Fixed Point Theory and 
Optimization 2013) ของสายวิชาคณิตศาสตร์ (5.1-3-3)และโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เทคนิคทาง
การตลาดและการบริหารด้านต้นทุนของสินค้าให้มีประสทธิภาพ ณ ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยสะพาน อ.พนม
ทวน จ.กาญจนบุรี(5.1-3-4)เป็นต้น  

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ เการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประเมินผลความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ทั้งท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และบูรณาการกับการวิจัย เช่น 

1. การประเมินผลความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ของโครงการ3 in 1 . . . ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษา ซึ่งมีการประเมินทั้งจากผู้รับบริการผู้ให้บริการและ การ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยนิสิต ใน 3 รายวิชา ซึ่งด าเนินการสอนภาษาจีนในแนวบูรณาการกับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (5.1-4-1) 

      2. การประเมินผลความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย            
ของโครงการบริการ จุลสารเคมี ฉบับที่ 1มีการประเมินผลส าเร็จโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าโรงเรียนผู้รับจุลสาร และตอบกลับทางไปรษณีย์ จ านวน 13 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.46 จาก 5.00 คะแนน 
อยู่ในระดับดี (5.1-4-2) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสายวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนใน โครงการ3 in 1 . . . 
ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม กับการเรียน
การสอน เช่น เมื่อผู้รับบริการคือผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้จัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นโดย
เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงด้านทักษะการพูดและสนทนา เพื่อให้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นย า อาจารย์ผู้สอนใน
โครงการได้จัดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะ โดยน านักศึกษาจีนในโครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและวิชาการ
ระหว่างนิสิตจีน และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปฝึกทักษะภาษาจีน (5.1-5-1) 
 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี มีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากครูผู้ได้รับจุลสาร  ในโครงการ
บริการ จุลสารเคมี ฉบับที่ 1 เช่น ต้องการให้ปรับเนื้อหาให้มีความต่อเนื่องในแต่ละบท ปรับความคมชัดของ
ตัวอักษรและภาพประกอบ เป็นต้น โดยที่คณะผู้จัดท ามีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในการจัดท าจุลสาร 
ฉบับที่ 2 เป็นต้น 

 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
สกอ.5.1 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
สกอ.5.1 4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 5.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายบริการวิชาการ ศสวท.  
5.1-1-2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ศสวท. 
5.1-2-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแก่สังคม 
5.1-2-2 สรุปโครงการอาสาสมัคร(รักษ์)สิ่งแวดล้อมพัฒนาการเรียนรู้การเก็บข้อมูลภาคสนามและการ

จัดจ าแนกความหลากหลายของชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินในแหล่งน้ าจืด 
ของสายวิชาวิทยาศาสตร์ 

5.1-2-3 สรุปโครงการ3 in 1 . . . ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษา วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร์ (5.1-2-3) 

5.1-2-4 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจสมัยใหม่ 
5.1-2-5 สรุปโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี  
5.1-2-6 สรุปโครงการค่ายวิทยาศาสตร์: รัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.

สุพรรณบุรี 
5.1-2-7 สรุปโครงการฝึกทักษะปฏิบัติโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี 
5.1-2-8 สรุปโครงการนักเรียนอัจฉริยภาพห้องพิเศษ “แก้วกาญจนา – เพชรกาญจนา” ค่ายพัฒนา

ทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี 
5.1-2-9 สรุปโครงการนักเรียนอัจฉริยภาพห้องพิเศษ “แก้วกาญจนา – เพชรกาญจนา” ค่ายพัฒนา

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี 
5.1-2-10 สรุปโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จ.

สุพรรณบุรี 
5.1-3-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแก่สังคม 
5.1-3-2 จุลสารเคมี ฉบับที่ 1 
5.1-3-3 โครงการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 7 เรื่อง ทฤษฎีจุดตรึง และการ

หาค่าเหมาะสมที่สุด (The 7 Asian Conference on Fixed Point Theory and 
Optimization 2013) 
 

5.1.3-4 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เทคนิคทางการตลาดและการบริหารด้านต้นทุนของ
สินค้าให้มีประสทธิภาพ ณ ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

5.1-4-1 สรุปผลการประเมิน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-4-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการ จุลสารเคมี ฉบับที่ 1  
5.1-5-1 รายงานการปรับปรุงโครงการ3 in 1 . . . ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษา 

 

ตัวบ่งช้ีสกอ.5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ  

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) มีการ

ส ารวจความต้องการ ของผู้เข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการแต่ละรายมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการติดต่อประสานงานผ่านทางระบบอินเตอร์เนตของเจ้าหน้าที่ 
ศสวท. กับผู้รับบริการ (5.2-1-1)  

นอกจากนี้ยังมีการจัดท า แบบสอบถามเพ่ือประเมินโครงการบริการวิชาการ โดยมีหัวข้อที่สอบถาม
เกี่ยวกับโครงการที่ผู้รับบริการสนใจเข้าร่วม ซึ่งผลที่ได้จักน ามาจัดท าแผนด้านบริการวิชาการของคณะต่อไป (5.2-1-
2) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน เช่น ส านักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(กอสส.) ดังนี้ ชุมชนวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
บริษัทอาร์ที โกลเบิล กรุ๊ป จ ากัดเป็นต้น (5.2-2-1) 
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นอกจากนี้ยังมีบันทึกความร่วมมือระหว่างชุมชนต าบลชีน้ าร้าย จ.สิงห์บุรี กับทางคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งแม้จะยังไม่มีกิจกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม แต่ทางคณะฯ โดย ศสวท. ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือหาข้อมูลและได้ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ
อย่างน้อย 2 โครงการ คือ โครงการผลิตน้ าหมักผลไม้เพ่ือสุขภาพ (ความร่วมมือระหว่าง ศสวท. และโครงการจัดตั้ง
สายวิชาจุลชีววิทยา) และโครงการบัญชีครัวเรือน (ความร่วมมือระหว่าง ศสวท. และโครงการจัดตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์) ซึ่งจะด าเนินการจัดกิจกรรมในปีเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ต่อไป 
(5.2-2-2) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนิน โครงการบริการวิชา การบนพ้ืนฐานของความต้องการของ
ผู้รับบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ โดยในเบื้องต้นหลังจากท่ีได้รับการติดต่อขอรับบริการ ศสวท. จะ
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ หัวข้อ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดท า วันและเวลาที่
ผู้รับบริการสะดวกในการด าเนินโครงการ รวมถึงงบประมาณท่ีผู้รับบริการก าหนดไว้ โดยติดต่อโดยตรงกับรอง
หัวหน้าศูนย์ฯ โดยจะสอบถามไปยังสาขาวิชาและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบกิจกรรมตามความต้องการของผู้ขอรับ
บริการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หลังจากด าเนินการโครงการเสร็จแล้ว จะมีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งในส่วนของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ(5.2-3-1) 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยทุกหน่วยงานที่ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จะมี

การประเมินโครงการและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการในครั้งต่อไป และในส่วนของ 
ศสวท. ที่มีการจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ จะน าผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกของ
คณะฯ ตลอดจนปรับปรุงโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีจัดในครั้งต่อไปด้วย(5.2-4-1) 
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5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรและ
ศิษย์เก่าโดยได้จัดอบรมเรื่อง “การผลิตน้ าหมักผลไม้เพ่ือสุขภาพ ” ในโครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ศวท. ครั้งที่ 2 
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  (5.2-5-1)  

นอกจากนี้ สายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ซึ่ง มีความร่วมมือ ด้านบริการวิชาการ กับ
ส านักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอสส. โดย อ.ดร.กิตติพจน์ เพ่ิมพูลได้
ด าเนินการส ารวจข้อมูล และน าเสนอต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากนั้นได้มีการประมวลผลจัดท าเป็นรายงาน
ความเห็นฯ เผยแพร่สู่สาธารณชน (5.2-5-2)  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
สกอ.5.2 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
สกอ.5.2 4 ข้อ 5 ข้อ 2 ข้อ 4.00 5.00 2.00 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1 ตัวอย่างการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการผ่านทางระบบอินเตอร์เนต  
5.2-1-2 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
5.2-2-1 - รายงานความเห็นประกอบต่อโครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองค าของบริษัท 

อัคราไมนิ่ง จ ากัด 
- โครงการ 3 in 1 . . . ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษา 
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจสมัยใหม่ 
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เทคนิคทางการตลาดและการบริหารด้านต้นทุน
ของสินค้าให้มีประสทธิภาพ ณ ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.
กาญจนบุรี 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                        
145 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-2-2 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลชีน้ าร้าย จ.สิงห์บุรี กับคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.2-3-1 ตัวอย่างผลการประเมินโครงการ  
5.2-4-1 ตัวอย่างสรุปโครงการที่มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
5.2-5-1 เอกสารการผลิตน้ าหมักผลไม้เพ่ือสุขภาพ 
5.2-5-2 - รายงานความเห็นประกอบต่อโครงการขยายก าลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของ

โรงงานที่ 1 และ โรงงานที่ 2 ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด(มหาชน)  
- รายงานความเห็นประกอบต่อโครงการขยายโรงประกอบโลหะกรรมแร่ทองค าของบริษัท 
อัคราไมนิ่ง จ ากัด 

 

ตัวบ่งช้ีสมศ.8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอน 
16 14 15 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้
พัฒนาการวิจัย 
 

0 7 7 

3 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนา
ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

2 1 0 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 18 22 22 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
100 100 100 

6 คะแนนที่ได้ 100 x 5  = 5 
30 

100 x 5  = 5 
30 

100 x 5  = 5 
30 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
สมศ.8 ร้อยละ 

100 
ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

5.00  5.00 5.00 ร้อยละ 
30 

บรรลุ ร้อยละ  
40 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
สมศ.8 ร้อยละ 

100 
ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
20 

5.00  5.00 3.33 ร้อยละ 
30 

ไม่บรรลุ ร้อยละ  
40 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีสมศ.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนการด าเนินงานบริการวิชาการ โดยมีการด าเนินการทั้ง
ในระดับคณะฯ (9-1-1)และสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชา โดยในระดับคณะฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการ
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท .) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ โดยมีการด าเนินการในหลายลักษณะ 
เช่นโครงการฝึกอบรมครู ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน และโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น ซึ่งในรอบ
ปีการศึกษา 255 6 มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ครูและนักเรียน ในส่วนของโครงการบริการวิชาการท่ีเสริมความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนนั้น ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) ยังไม่มีการด าเนินงานที่ชัดเจนแต่ในส่วน
ของหน่วยงานภายในคณะฯ พบว่ามีการด าเนินงานบริการวิชาการท่ีเสริมความเข้มแข็งของที่ชัดเจนใน          2  
หน่วยงาน คือ 1) สายวิชาศิลปศาสตร์ มีการจัดโครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษา โดยการสอนภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ ให้กับชุมชนวัดธรรมปัญญารามบางม่วง และโรงเรียนบ้านบางม่วง  2) โครงการจัดตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีการจัด โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การ
บริการให้ค าปรึกษาและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ต และโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เทคนิคทางการตลาดและการบริหารด้านต้นทุนของสินค้าให้มีประสทธิภาพ ณ ชุมชนแปร
รูปอาหารบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี(9-1-2) 

โดยหลังจากมีการด าเนินงานโครงการต่างๆแล้ว จะมีการประเมิน และสรุป ผลโครงการ เพ่ือน าข้อมูลไป
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (9-1-3)  
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดไว้ในแผนงานบริการวิชาการ 4 ตัวบ่งชี้  
(9-2-1) คือ  
  1) จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดค่าเปูาหมายของปีการศึกษา 2556 ไว้ 15 
โครงการ มีการด าเนินงานโครงการทั้งหมด 22 โครงการ บรรลุเปูาหมาย  
     2 ) จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาเรียนการสอน โดยก าหนดค่าเปูาหมายของ
ปีการศึกษา 2556 ไว้ 15 โครงการ มีการด าเนินงานโครงการทั้งหมด 15 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 
     3) จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาเรียนการวิจัย  มีค่าเปูาหมายเท่ากับ 2
โครงการ การด าเนินงานโครงการทั้งหมด 7 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 
 4) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีค่าเปูาหมาย
เท่ากับ 2 โครงการ มีการด าเนินงานโครงการทั้งหมด 3 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 
 ดังนั้น มีการบรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสายวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งจัดโครงการ 3 in 1 ที่มีการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ในรอบปีที่ 3 ของการด าเนินโครงการ 3 in 1 นั้น ประกอบด้วย (1) การเรียนการสอนใน
ห้องเรียน  (2) กิจกรรมเสริมทักษะภาษานอกห้องเรียน (3) การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาภายในวัดธรรมปัญญา
ราม- บางม่วง และ (4) การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาภายนอกวัดธรรมปัญญารามบางม่วง  

การด าเนินงานเหล่านี้ ส าเร็จได้ด้วยเจตจ านงของ 2 ฝุาย คือ  
3.1 บุคลากรของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตั้งแต่องสรภาณอนัมพจน์ เจ้าอาวาส กระท่ังนางสาลี่พัชร

สุคนธ์ แม่ครัวประจ าวัด ได้ท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนโครงการและเชิญชวนผู้คนเข้าร่วมโครงการ  
3.2 ชุมชนผู้เรียนสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ

ทบทวนบทเรียน ในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาภายในวัด เช่น การถวายของที่ระลึกแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานพิธีมหาพุทธาภิเษกพระมหาไภษัชย- คุรุพุทธเจ้าจ าลอง ณ 
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (9-3-1) และการเข้าร่วมกิจกรรม พระศาสนาภายนอกวัดธรรมปัญญารามบางม่วง 
เช่น ผู้เรียนในโครงการเข้าร่วม กิจกรรมฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณายก 100 ปีที่ รัฐสภาไทย (9-3-2)ด้วยการทราบข่าวจากองสรภาณอนัมพจน์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบาง
ม่วง และร่วมจัดตั้งโรงทาน ในงานทอดกฐินประจ าปีของสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย (DDTV) ณ วัดดวงแข ซึ่ง
สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นหน่วยงานเครือข่ายของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง (9-3-3)   

 
 

 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 ในโครงการ3 in 1 . . . ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษา ชุมชนสร้างกลไกดังกล่าวในการด าเนินกิจกรรม

นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ กล่าวคือ ผู้เรียนในโครงการ  1 คน คือนางสาววรรณา พ่วง
พร้อม เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของปี พ.ศ. 2556 โดยมีระบบการด าเนินงานดังนี้ 

         4.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทราบทั่วกันในชั้นเรียน เช่น การจัดเตรียมถวายของที่ระลึกแด่ 
องสรภาณอนัมพจน์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง 
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         4.2  ประชุมหารือเพ่ือจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
         4.3  เป็นผู้น าในกิจกรรมต่างๆ เช่น กล่าวขอบคุณเจ้าอาวาสที่ได้สนับสนุนโครงการ เป็นต้น (9-4-1) 
4.4  น ากลุ่มผู้เรียนร่วมกันเจริญภาวนาด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิ เพ่ือเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จ

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (9-4-2) 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 โครงการ 3 in 1 . . . ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษา  ได้สร้างผลกระทบที่เกิดประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนวัดธรรมปัญญารามบางม่วง โดยพิจารณาได้จากผลการประเมินโครงการ และผลจากการแสดงความสามารถ
ของผู้เรียนในโอกาสต่างๆ ดังนี ้
        5.1 ผลการประเมินโครงการ  
  ผู้เรียน มีความเห็นว่าสามารถน าความรู้จากการเรียนภาษา จีนกลางและภาษาอังกฤษในโครงการไปใช้
ประโยชน์ได้ ในยุคท่ีประเทศไทยก าลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้ประโยชน์ทั้งด้าน
การศึกษา การประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆรายละเอียดดังตารางที่ 9-5-1 
 

ตารางที่ 9-5-1 การน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 3 in 1ฯ 3/1 ไปใช้ประโยชน์ในยุคที่ประเทศไทยก าลัง 
  เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558  
 

                 การใช้ประโยชน ์
รายวิชา 

ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านอื่นๆ 
ร้อยละ ตัวอย่างค าตอบ ร้อยละ ตัวอย่างค าตอบ ร้อยละ ตัวอย่างค าตอบ 

1  โครงการ 3 in 1ฯ 3/1 

วิชาภาษาจีนกลางเบื้องต้น 2 23.08 - เป็นพื้นฐานในการศึกษา 
  ต่อ 
- น าความรู้ทีได้รับ 
ไปเผยแพร่ต่อ 

76.92 - ใช้ติดต่อธุรกิจกับชาวจีน 
- ใช้ค้าขายกับประเทศกลุ่ม 
  เศรษฐกิจอาเซียน 

46.15 - อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์
จากสื่อภาษาจีนได ้
- สื่อสารกับเจ้าของ 
  ภาษาได้อย่างถูกต้อง 

วิชาภาษาจีนกลางเบื้องต้น 3 11.11 - เป็นพื้นฐานในการศึกษา 
  ต่อที่ประเทศจีน 
- เรียนรู้ภาษาจีนได้เร็ว
กว่าผู้อื่น 
- ใช้สืบค้นข้อมูล 
 
 

77.76 - พูดคุยกับลูกค้าและเพื่อน 
  ร่วมงาน 
- อ่านเอกสารข้อมูลต่างๆ 
- ใช้ติดต่อธุรกิจกับชาวจีน 

33.33 - ช่วยเหลือชาวต่างชาติ 
  ที่มาประเทศไทย 
- สามารถใช้ภาษาจีน 
  เมื่อไปเที่ยวที่ประเทศจีน 

                 การใช้ประโยชน ์
รายวิชา 

ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านอื่นๆ 
ร้อยละ ตัวอย่างค าตอบ ร้อยละ ตัวอย่างค าตอบ ร้อยละ ตัวอย่างค าตอบ 

วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 35.71 - ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง 
  ต่อไป 
 
 

85.71 - ใช้ติดต่อธุรกิจ 
- น าเท่ียวให้แก่ชาวต่างชาติ 
- เพิ่มศักยภาพการท างาน 

35.71 - สามารถพูดคุยทักทาย   
  และใช้ศัพท ์
ในชีวิตประจ าวันกับ 
  ชาวต่างชาติได้ 

วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 54.55 - เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ 
  และฝึกอบรม  
- เมื่อศึกษาเพิ่มเติมจาก 
  สื่ออื่นๆ สามารถเรียนรู้ 
  ได้เร็ว 
- ใช้สืบค้นข้อมูล 

81.82 - พูดคุยกับลูกค้าและเพื่อน 
  ร่วมงาน 
- ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ 
- ใช้ติดต่อธุรกิจ ส่งเสริมให้ 
  การติดต่อกับลูกค้า 
  คล่องตัวมากขึ้น 

27.27 - เข้าสัมมนาต่างๆ  
- ติดตามข่าวสารจาก 
  สื่อต่างประเทศ 
- มีความสามารถพิเศษ 
  เพิ่มขึ้น 

2.  โครงการ 3 in 1ฯ 3/2 
วิชาภาษาจีนกลางเบื้องต้น 3 16.67 - อ่าน เขียน ฟัง พูด  

 (ภาษาอังกฤษ) 
50.00 - ปัจจุบันใช้ต้อนรับช่าง 

  เฉพาะทางจาก 
ต่างประเทศ และแปล 

33.33 - ใช้ต้อนรับ 
  นักท่องเที่ยว  
ท าให้นักท่องเที่ยว 
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  ประโยคง่ายๆ  
- ใช้ค้าขาย 
- ใช้ติดต่อประสานงาน ท า 
  ให้น่าเช่ือถือมากขึ้น 

  ประทับใจ 

วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 22.22 - น าความรู้ที่ได้รับ 
ไปสอนต่อ 
- อ่าน เขียน ฟัง พูด 

44.44 - ท างานร่วมกับชาวต่างชาติ 
- การติดต่อประสานงาน  
  (กับชาวต่างชาติ) 
- ใช้ร้องเพลงสากล  
(ผู้ประเมินเป็นนักดนตรีใน 
  ร้านอาหาร และต้องร้อง 
  เพลงสากลเป็นประจ า) 

33.33 - สื่อสารกับ 
  นักท่องเที่ยว 
ต่างชาติ  

  
5.2 การแสดงความสามารถของผู้เรียน 

 เนื่องจากวัตถุประสงค์ร่วมของโครงการบริการวิชาการในสายวิชาศิลปศาสตร์ คือ พัฒนาความรู้และทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททาง
วัฒนธรรม ดังนั้นโครงการจึงสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาในวาระต่างๆ ได้แก่ การ
แสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์เป็นภาษาจีนทั้งในชั้นเรียนและในพิธีรับ วุฒิบัตร (9-5-1) การแสดงบทบาท
สมมุติตามสถานการณ์เป็นภาษาจีนร่วมกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในโครงการ 3 in 1ฯ โดยผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถการสื่อสารทั้ง 3 ภาษาในการแสดงละครสั้น เรื่อง “ตลาดน้ าอาเซียน” และ “ตลาดน้ าอาเซียน ภาค 
2” ในพิธีรับวุฒิบัตร โครงการ 3 in 1ฯ 3/1 และ โครงการ 3 in 1ฯ 3/2 ตามล าดับ ละครดังกล่าวได้จ าลอง
สถานการณ์วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ใน ปี พ.ศ. 2558 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งชาวไทย
จ าเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางร่วมกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับผู้คนจากทุกสารทิศ และละคร “ตลาดน้ า
อาเซียน ภาค 2” นั้น ผู้เรียนได้แสดงความสามารถให้คณาจารย์และนิสิตจีนประจักษ์ผู้ชมเหล่านี้อยู่ในระหว่างเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และวิชาการ ระหว่างนิสิตจีนกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
5 ประจ าปี 2557 นับเป็นการแสดงศักยภาพของผู้เรียนในระดับสากล สร้างความภาคภูมิใจแก่สมาชิกชุมชนได้เป็น
อย่างดี(9-5-2) 

 กล่าวโดยสรุป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงานบริการวิชาการบรรลุเปูาหมายตามแผน 
ทั้งในระดับคณะและระดับโครงการ ด้วยการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ โดยมีสายวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมมือกับ
ชุมชนภายนอกในการสร้างและพัฒนากลไกเพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ชุมชนพัฒนา
ตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ขณะเดียวกันก็สามารถคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้อีกด้วย 
  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.9 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 
 
 
หมายเหตุ :   
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ดังนี้ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดระบบเกี่ยวกับการดูแลงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรม ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1) โครงการ/กิจกรรม ส าหรับนิสิต ได้แก่โครงการ
ร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อยคณะฯ) และฉลองบัณฑิต รุ่นที่ 14โครงการร่วมงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่ และรับจริง )โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ครั้งที่ 6  โดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษาและรอง
คณบดีฝุายกิจการนิสิตเป็นประธานฯมีการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต และ
โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และโครงการ Arts science nightโดยมี
การด าเนินงานภายใต้การดูแลของสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  2) ส่วนของโครงการ/กิจกรรม 
ส าหรับบุคลากร  เช่น  โครงการกิจกรร มเทิดพระเกียรติและเชิดชูบุคลากรดีเด่นโครงการสืบสานประเพณีเนื่องใน
โอกาสวันส าคัญต่างๆเช่น วางพวงมาลาวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 71 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนวางพวงมาลาวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครบรอบ 34 ปีเป็นต้น
โดยมีการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการฝุายท านุบ ารุงศิลป ะและวัฒนธรรมโดยมีคณบดีเป็นที่
ปรึกษาและรองคณบดีฝุายท านุบ ารุงศิลป ะและวัฒนธรรมเป็นประธานมีการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมกา รฝุายท านุบ ารุงศิลป ะและวัฒนธรรมนอกจากนี้ บุคลากรและนิสิตของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัดโดยวิทยาเขต ก าแพงแสน และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เช่นทอดกฐินร่วมท าบุญสร้างอุโบสถ ณ วัดสี่แยกเจริญพร ต.หนองกระทุ่ม อ.
ก าแพงแสน จ.นครปฐม (วัดในโครงการ 9 บวร)พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี 2556 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีพิธีท าบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ ด้วยข้าวสาร
อาหารแห้ง เพ่ือสืบสานประเพณีวันออกพรรษา ณ วัดสีแยกเจริญพร ต.หนองกระทุ่ม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
(วัดในโครงการ 9 บวร) พิธีแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2556 ณ วัดทุ่งกระพังโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันสถาปนาครบรอบ 3 4 ปี มก.กพส. โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ 
ประจ าปี 2556  โครงการรับขวัญข้าวพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 
5 ธันวาคม 2556 และ โครงการเดินวิ่งพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2557  เป็นต้น 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมากมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.66ผลประเมินได้คุณภาพระดั บ ดี
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                        
153 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ 

2556 2557 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม             4.67 3.66   

สกอ.
6.1 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 4 5 4.00   

สมศ. 
10 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 2 4 2.00   

สมศ. 
11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00   

 
 
ตัวบ่งช้ีสกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรอง
คณบดีฝุายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบการท านุบ ารุง
ศิลป ะวัฒนธรรมในส่วนของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรในคณะ (6.1-1-1)  และมี
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คณะกรรมการฝุายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม (6.1-1-2) ท าหน้าที่วางแผน จัดท าแผน และด าเนินงาน เพื่อ
ส่งเสริมศิลป ะและวัฒนธรรมของคณะฯ  (6.1-1-3)   รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ ในการสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมด้านศิลปะแล ะวัฒนธรรม (6.1-1.4) และในส่วนของ
โครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิต มีรองคณบดีฝุายกิจการนิสิตเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ก ากับดูแล (6.1-1- 5) โดยมีการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต (6.1-1- 6) ท าหน้าที่
วางแผน จัดท าแผน และด าเนินงาน (6.1-1.7)  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ โดยมีคณบดีเป็น
ประธาน พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ บัญชีกองทุนพัฒนานิสิต สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนิสิต 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลป ะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ รายวิชาภาษาจีน มีโครง การแลกเปลี่ยน ภาษา 
วัฒนธรรม และวิชาการ ระหว่างนิสิต ศวท. - มหาวิทยาลัยคุณหมิง/กวางสี  ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2557  ณ Oxbridge 
College ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวได้น านิสิตที่ก าลังศึกษาในสาขาภาษาจีนเดินทาง
ไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและวิชาการระหว่างนิสิต ศวท.กับนิสิตของมหาวิทยาลัยคุณหมิง/กวาง สี 
(6.1-2-1) 

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

 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของกิจกรรมพัฒนานิสิต และภาพรวมของคณะ ในปฏิทิน ศวท.กพส.ผ่านระบบ 
AMS e-office (6.1-3-1) เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ และบนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ (6.1-3-2 และ 6.1-3-3) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ ของการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลป ะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดย มีการประเมินโครงการ และ
สรุปผลการประเมิน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงานครั้งต่อไป (6.1-4-1 และ 6.1-4-2) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการน าผลการประเมิน โครงการ และสรุปผลโครงการ ไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (6.1-5-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
6.1 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
6.1 

4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝุายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
6.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
6.1-1-3 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 -  31พฤษภาคม 2557) ฝุาย

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
6.1-1-5 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝุายกิจการนิสิต 
6.1-1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต 
6.1-1.7 สรุปแผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 
6.1-2-1 โครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและวิชาการระหว่างนิสิตศวท-มหาวิทยาลัยคุณหมิง/

กวางสี ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2557 
6.1-2-2 โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการไหว้ครู  และ โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
6.1-3-1 - ปฏิทิน ศวท.กพส. ฉบับที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน  2556 

- ปฏิทิน ศวท.กพส. ฉบับที่ 28 ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม  2556 
6.1-3-2 เว็บไซต์คณะฯ http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/ 
6.1-3-3 เว็บไซต์ฝุายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม http://flas.kps.ku.ac.th/acd/ 
6.1-4-1 สรุปผลประเมินโครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและวิชาการระหว่างนิสิตศวท-

มหาวิทยาลัยคุณหมิง/กวางสี ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2557 
6.1-4-2 สรุปผลประเมินโครงการบายศรีสู่ขวัญ และโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
6.1-5-1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                        
157 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีสมศ. 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) 
  2.  บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยมีการจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน โดยถ้าเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร จะขอรับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ถ้าเป็นโครงการกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนิสิต ฝุายกิจการนิสิตจะด าเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ มีการ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด มีการประเมินผลโครงการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมใน
ปีต่อไป  (10-1-1 และ 10-1-2) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนงาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ปีงบประมาณ 2556(10-2-1) จ านวน 6ตัวบ่งชี้ คือ  
 1) ระดับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีค่าเปูาหมายเท่ากับ 4 
ข้อ และมีผลการด าเนินงานเท่ากับ 5 ข้อ บรรลุเปูาหมาย 
 2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน มีค่าเปูาหมายเท่ากับ 2 โครงการผลการด าเนินงานเท่ากับ 1 โครงการ ไมบ่รรลุเปูาหมาย  
 3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต มีค่า
เปูาหมายเท่ากับ 3 โครงการ ผลการด าเนินงานเท่ากับ 7 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 
 4) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งหมด มีค่าเปูาหมายเท่ากับ 6 
โครงการ ผลการด าเนินงานเท่ากับ 8 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 
 5) ร้อยละของ โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี การด าเนินการตามแผน มีค่า
เปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 ผลการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 80บรรลุเปูาหมาย 
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 6 ) บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีค่าเปูาหมายร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน
เท่ากับ ร้อยละ 100 บรรลุเปูาหมาย 
 ดังนั้น มีการบรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100 

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 
 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี มีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน และมีการสรุปผลโครงการ (10-3-1 และ 10-3-2) 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม โดยเฉพาะในส่วน
ของสังคมไทยการแสดงความกตัญญู เคารพบูชาครู เคารพผู้อาวุโส รุ่นน้อง-รุ่นพี่มีความรัก เคารพ นับถือซึ่งกันและ
กัน เป็นประโยชน์ในการหล่อหลอมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร นิสิต 
และระหว่างชุมชนภายในคณะ วิทยาเขต และ/ชุมชน/สังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีและ
น าสู่การพัฒนาองค์กรและสังคม  
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 นิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นางสาว กุลชญา จิรเตโชกิจ  นิสิตชั้นปีที่ 1สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be 
number one ประจ าปี 2556 ฝุายหญิง และได้รับ คัดเลือกเป็นเยาวชน ต้นแบบเก่งและ ดีTo be number one 
ประจ าปี 2556  

เกณฑ์การประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได3้ ข้อ ปฏิบัติได4้ ข้อ ปฏิบัติได5้ ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.10 4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.10 4 ข้อ 4 ข้อ 2 ข้อ 4.00 4.00 2.00 4 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556 
10-1-2 แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  
10-2-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556 
10-3-1 บันทึกขออนุมัติโครงการ Arts-Science night 
10-3-2 แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ Arts-Science night 

 

ตัวบ่งช้ีสมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรม ี

ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน 
 

1.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
 บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

โดยส านักงานเลขานุการ จัดโครงการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนและ
ผู้ด้อยโอกาสเป็นประจ าทุกปี ปีการศึกษา 2556 จัดโครงการฯให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านปุาหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2557 โดยเชิญชวนบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ร่วม
บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน เสื้อผ้า ของเล่น และอาหารแห้ง เพ่ือไปมอบให้เด็กนักเรียนและครอบครัว 
นอกจากนี้ส านักงานเลขานุการ สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาเขตฯ อาทิ กิจกรรมวันพัฒนา
วิทยาเขต ณ สนามกีฬาจังหวัดนครปฐม การเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา โครงการปลูกข้าววัน
แม่เก็บเกี่ยววันพ่อ การเข้าร่วมกิจกรรมกฐินพระราชทาน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร กีฬาบุคลากรประจ าปี การก่อ
พระเจดีย์ทรายและการจัดขบวนพาเหรดบุปผชาติในกิจกรรมวันสงกรานต์ การท าบุญวันขึ้นปีใหม่ การปลูกต้นไม้
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านปุาไม้ บุคลากรของส านักงานเลขานุการ จึงมีส่วนร่วมในการสืบสาน
ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดี ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (11-1-1)  

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ภายใน/ภายนอก โดยการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร การตกแต่งสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร การ
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร การประกันภัยอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์เปิด-
ปิดประตูอัตโนมัติและกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือปูองกันและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
นอกจากนี้ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ้างเหมาเอกชนดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย และ
การดูแลรักษาความสะอาดอาคาร โดยมีข้อก าหนดขอบเขตการท างานเพ่ือการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินของราชการ บุคลากรและนิสิต และการดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ นอกเหนือจากการดูแลให้
พ้ืนที่โดยรอบอาคารมีความสวยงาม ร่มรื่น และมีสุนทรียภาพเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน (11-2-1)  
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3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการดูแลอาคารสถานที่ และพ้ืนที่โดยรอบ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดการขยะพิษและขยะอันตราย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (11-3-1) เพ่ือก าจัดสารเคมีมี
พิษจากการเรียนการสอน โดยคณะฯ มีตั้งงบประมาณสนับสนุนให้แก่สายวิชาเพ่ือก าจัดสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
นอกจากนี้ หน่วยอาคารสถานที่ ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ี การ
จัดสวน สนาม ปลูกต้นไม้ และบ ารุงรักษาสวน/สนาม การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อให้มี
พ้ืนที่สีเขียว (11-3-2) และมีการก ากับดูแลการจ้างเหมาบริษัทเอกชนท าความสะอาดอาคาร โดยก าหนด TOR ใน
การใช้วัสดุสารเคมีท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม (11-3-3) 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มี มีการจัดเตรียมพ้ืนที่ เพื่อเอ้ือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะฯ โดยมีบริเวณ ลานจอดรถ หน้าอาคาร 4 ให้สามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ คือ ใช้เป็นพื้นที่จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมนิสิต กิจกรรมงานวันเกษตรก าแพงแสน โดยมีหน่วยงาน
ภายใน/ชมรมของนิสิต ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี (11-4-1) นอกจากนี้คณะฯมีโครงการ
ก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิตโดยใช้เงินกองทุนพัฒนานิสิตฯ เป็นเงิน 13,666,000 บาท โดยจัดท าสัญญาจ้างเหมา
บริษัท ปภาวัฒน์ จ ากัด เริ่มด าเนินการก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2556  ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาและขยาย
สัญญาเพิ่มเติมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเร่งรัดด าเนินการ คาดว่าจะตรวจรับได้ภายใน
วันที่ 9 มิถุนายน 2557  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร/นิสิต ด้านสุนทรียภาพ
ในมติทางศิลปะและวัฒนธรรม ตามประเด็นข้อ 1-4 โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเท่ากับ 4.34
ของนิสิตเท่ากับ 4.37 มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับดี (11-5.1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 ภาพกิจกรรม 
11-2-1 ภาพภูมิทัศน์ และการตกแต่งสถานที่  
11-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการขยะพิษและขยะอันตราย ที่ 342/2556  
11-3-2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
11-3-3 TOR การจ้างเหมาบริษัทเอกชนท าความสะอาดอาคาร 
11-4-1 ดูสถานที่จริง (อาคารกิจกรรมนิสิต และ อาคาร 4) 
11-5-1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพในมติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการโดยให้ความส าคัญกับคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้บริหารทุกระดับของคณะ ในการก ากับดูแล
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะไปในทิศทางท่ีถูกต้อง  เพ่ือการบรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ของคณะ   เปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดการความรู้ พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โดยค านึงถึงการเรียนรู้ วิธีการปูองกัน
จากการคาดการปัญหาล่วงหน้า และโอกาสในการเกิดเพ่ือปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  4 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย4.47 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีรายละเอียดดังตารางที่  
2.8 

ตารางที2่.8สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษาปีงบประมาณปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ             4.47 4.47   

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ าคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 4 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 3 3 3.00 3.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.60 4.00 4.35 4.35 4.35 4.35   
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ตัวบ่งช้ีสกอ. 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2ครั้งต่อปี
การศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่6นั้นต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลครบถ้วนทั้ง10 ประการตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสมศ.  

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ 

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคณะกรรรมการประจ าคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี 2 

คน หัวหน้าสายวิชา ผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีหัวหน้าส านักงานเลขานุการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นประจ าทุกเดือน คณะกรรมการประจ าคณะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
โดยคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด ซึ่งผลการประเมินมีค่า เฉลี่ย 3.81 
อยู่ในระดับดี (7.1-1-1) 
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2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ใช้ชื่อว่าแผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (7.1-2-1) ต่อมาคณะฯ ได้
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555 - 2558 (7.1-2-2) ทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 ของ
มหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ดังกล่าวข้างต้น และมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมาย
ในแผนกลยุทธ์ปี 2556 และ 2557 ซึ่งมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ (7-1-2-3) และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับโดยรองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา และงานนโยบายและแผนได้จัดท าเอกสาร เพ่ือเผยแพร่ให้แก่
ผู้บริหารและจัดท าเป็นไฟล์ PDF ขึ้นหน้าเว็บไซต์ของคณะ (7-1-2-4) และ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
 ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝุายต่างๆ และ
หน่วยงานภายใน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และให้รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน หลังจากนั้น
งานนโยบายและแผนจะรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุก 3 
เดือน(7.1-3-1)  
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2ครั้งต่อปีการศึกษา 
 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ในรูปของคณะกรรมการต่างๆ และมี
การสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในเรื่องต่างๆผ่านระบบ AMS e-office ให้อ านาจในการตัดสินใจ ตามล าดับ
ชั้น ตั้งแต่รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้างาน ตามความเหมาะสม  และมีการจัดประชุม
บุคลากร โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบหมายให้รองคณบดีฝุายบริหารจัดประชุมรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงระบบการปฎิบัติงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้านต่างๆ โดยให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานของผู้บริหาร และได้ส ารวจสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลน าไปพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อไป นอกจากนี้คณะฯได้รณรงค์ให้บุคลากรคณะทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันในด้านการประหยัด
พลังงาน ซึ่งมีตัวแทนของหน่วยงานย่อยเข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบและรายงานข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานให้
คณะฯทราบ (7.1-4-1) หลักฐาน รายงานการประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน และมีการประชุมบุคลากร
ทั้งหมดในวันคล้ายวันสถาปนา 20 ปี ศวท. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
คณะเต็มตามศักยภาพ 
 ผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ  โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
ดังนี้  

1. รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แผน (7.1-5-1)  
2. รองคณบดีฝุายประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ 
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ประเมินคุณภาพ รายการเอกสารหลักฐานที่จะใช้ประกอบการประเมิน การเขียนรายงานการประเมิน ตนเอง ให้
ชัดเจน และการให้หมายเลขเอกสารที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ (7.1-5-2) 

3. รองคณบดีฝุายบริหารจัดโครงการส ารวจข้อมูลด้านระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุนคณศิลป 
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (7.1-5-3) 

นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา 
อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ร่วมงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น (7.1-5-4) 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  10 ด้าน ดังนี้  
1.1 หลักประสิทธิผล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเปูาหมายของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ (7.1-6.1) 
 

1.2 หลักประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้
เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ AMS e-office เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านการรับ -ส่งเอกสารของคณะ  ระบบ 
SMS  เพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่ส าคัญได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  (7.1-6-2)  การเช่าเครื่องใช้ส านักงานแทนการจัดซื้อ อาทิ  
เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์ส าเนาดิจิตอล  เครื่องเรียงเอกสาร เป็นต้น เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน มีอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามความต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการ การซ่อมบ ารุง  นอกจากนี้ยังมี
ระบบของมหาวิทยาลัย คือ ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ ( Enterprise resource planning : ERP)เพ่ือ
พัฒนาการเก็บข้อมูลด้านบัญชีให้มีฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน(7.1-6-3)  และ
ระบบการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ ผ่านระบบการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ ( e-Revenue)(7.1-6-
4) 

1.3 หลักการตอบสนอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการให้บริการทางด้านการเรียนการสอน
วิชาพ้ืนฐาน และบริการวิชาการ ที่สร้างความเชื่อม่ัน ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
เช่น 

 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการ

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

 (7.1-6-5) 
1.4 หลักภาระรับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  

การปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ ได้แก่การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 (7 .1-6-6) การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (7.1-6-7) 

1.5 หลักความโปร่งใส มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยบุคลากรสามารถทราบขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของคณะ  
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1.6 หลักการมีส่วนร่วม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ในรูปของคณะกรรมการต่างๆ และมีการสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรในเรื่องต่างๆผ่านระบบ AMS e-office  (7.1-6-8)  และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานของ
คณะ (7.1-6-9)  รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโอกาส ได้เข้าร่วมเสนอปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เช่น การสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (7.1-6-10) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต การสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การจัดให้ผู้เกี่ยวข้องรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เป็นต้น  

1.7 หลักกระจายอ านาจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในคณะเพ่ิมข้ึน จากเดิม 3 สายวิชา เป็น 11 สายวิชา มีการกระจายอ านาจให้กับหัวหน้าสายวิชา ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา แต่ละสายวิชาจะมีหัวหน้าสาขาวิชา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชา นอกจากนี้ ในส่วนของคณบดี จะมีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบการด าเนินงานตามภารกิจ
ต่างๆของคณะ และมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ (7.1-6-11)  
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1.8 หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ เช่น 

1.8.1 การสรรหาบุคลากร ได้ปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการรับสมัคร และ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ (7.1-6-12) 

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

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

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

1.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการบรรจุวาระในเรื่องต่างๆ เช่น วาระเพ่ือพิจารณา วาระแจ้งเพื่อทราบ โดยการ
พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในแต่ละครั้ง การพิจารณาขอความเห็นชอบจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เกินก่ึงหนึ่ง และใช้เสียงข้างมากเป็นหลัก (7.1-6-16) และหากเป็นการด าเนินการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้อง ก็
จะมีการประชุม ปรึกษาหารือและสรุปความคิดเห็น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

7.คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะ โดยการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารฝุายต่างๆ และหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะจะเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ซึ่งมีผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจ าคณะ เป็น
ประธานกรรมการ (7.1-7-1) โดยผลการประเมินการบริหารงานของรองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีฝุายต่างๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 (7.1-7-2) และในส่วนของมหาวิทยาลัย จะมีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี โดย
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
มีผลการประเมินเท่ากับ 4.35 (7.1-7-3) 

 จากการประเมินผลการบริหารงานดังกล่าวข้างต้น คณะจะมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้บริหาร
รับทราบ และให้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน (7.1-7-4) ผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน ในส่วนของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณบดีจะมอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป (7.1-7-5)   
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
7.1 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
7.1 

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ 
7.1-2-1 แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2554-2557 (ใช้เอกสารหมายเลขเดียวกับ 

1.1-1-1) 
7.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 – 2558) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝุายวางแผน

และพัฒนา (ใช้เอกสารหมายเลขเดียวกับ 1.1-1-2) 
7.1-2-3 เอกสารเผยแพร่ จัดท าและรวบรวมโดย งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการ 

มกราคม 2557 (ใช้เอกสารหมายเลขเดียวกับ 1.1-1-3) 
7.1-2-4 หน้าเว็บคณะฯ (เมนูเอกสารเผยแพร่/ฝุายวางแผนและพัฒนา/ตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายของ

แผนยุทธศาสตร์ ส าหรับปี 2556 และ 2557) 
7.1-3-1 สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ (เงินรายได)้ 2556  
7.1-4-1 รายงานผลการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 
7.1-5-1 สรุปสาระจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแผนฯ รองคณบดีฝุายแผนและพัฒนา  
7.1-5-2 สรุปสาระจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน รองคณบดีฝุาย

ประกัน 
7.1-5-3 โครงการส ารวจข้อมูลด้านระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุน คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ รองบริหาร 
7.1-5-4 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 3  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 
7.1-6-2 ดูโปรแกรม AMS e-Office และโปรแกรม Accellent และอุปกรณ์จากสถานที่จริง 
7.1-6-3 ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise resource planning  ERP)เพ่ือพัฒนาการ

เก็บข้อมูลด้านบัญชีให้มีฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  
7.1-6-4 ระบบการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ (e-Revenue) 
7.1-6-5 แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแก่สังคม 
7.1-6-6 รายงานการประเมินตนเอง 
7.1-6-7 รายงานแผน-ผล 
7.1-6-8 ระบบ AMS e-Office 
7.1-6-9 ผลการประเมินผู้บริหาร 
7.1-6-10 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
7.1-6-11 SAR บทที่ 1 หัวข้อที่ 1.6, 1.7 
7.1-6-12 ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
7.1-6-13 ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
7.1-6-14 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.1-6-15 ฐานข้อมูลนิสิต,ฐานข้อมูลบุคลากร 
7.1-6-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  บนเว็บไซต์

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas 
7.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะฯ  
7.1-7-2 การประเมินผู้บริหารคณะ (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสายวิชา) 
7.1-7-3 ผลการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรายงาน  
7.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 5/2557 
7.1-7-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 3/2557 

 
  

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3Areport-2555&catid=10%3Areport&Itemid=14
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ตัวบ่งช้ีสกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ โดย

คณบดีได้มอบนโยบายให้ผู้บริหาร และคณาจารย์ เน้นกิจกรรมในประเด็นความรู้ 2 ด้านหลัก คือ  ด้านการผลิต
บัณฑิต และด้านการวิจัย (7.2-1-1) 

โดยก าหนดประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) มีเปูาหมายเพ่ือสร้างความรู้คความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกี่ยวกับการจัดการและบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจัดท าโครงการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร
(7.2-1-2)และด้านการวิจัย เรื่อง การเพ่ิมศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ มีเปูาหมายเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
และแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน และมีมุมมองความเข้าใจเพ่ือเขียนบทความเผยแพร่ใน
วารสารต่างๆ (7.2-1-3) 
นอกจากนี้  ยังมีการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ที่มีเปูาหมาย
เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ สามารถเขียน
รายงานผลการด าเนินงานและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานได้ถูกต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ (7.2-1- 4)   ด้านการจัดท า
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แผน เรื่อง แผนปี 2556 และ 2557 โดยมีเปูาหมายให้หน่วยงานภายหน่วยงานภายในมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ น าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป  (7.2-1-5)  และในส่วนของส านักงานเลขานุการ มีการก าหนดประเด็นความรู้ เรื่อง 
กระบวนการท างานด้านงานคลังและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2557 มีเปูาหมายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการท างานด้านงานคลังและพัสดุ อาทิ การจองเงิน การยืมเงิน การคืนเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินงานที่ถูกต้อง
ตรงกันทุกหน่วยงาน และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกัน (7.2-1-6) 

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิต คือ อาจารย์และด้านการวิจัย มีกลุ่มเปูาหมาย คือ บุคลากรโดยเฉพาะทางด้านศิลปศาสตร์ ด้านการ
ประกันคุณภาพ มีกลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  และด้านแผน มีกลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้บริหาร 
หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากร ส่วนโครงการ เรื่อง กระบวนการท างานด้านงานคลังและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 มีบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้ คือ รองคณบดีฝุายบริหาร หัวหน้าสายวิชา ประธานโครงการ
จัดตั้งภาควิชา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้า
หมายที่ก าหนด 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) จากความรู้และทักษะของวิทยากรซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดี
ฝุายวิชาการ (รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ) จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใน โครงการสัมมนาอาจารย์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการ
บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และการจัดท าข้อมูลในระบบ มคอ. 
ออนไลน์  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.2-3-1) และครั้งที่ 2 โครงการ อบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ
เรื่อง “การบริหารหลักสูตรเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร ”ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
(7-2-3-2) 

ในด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 2 
ครั้ง ครั้งที่ 1 คือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุน ในกิจกรรมที่ 2 “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ” ในวันอังคารที่ 24 
มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ส านักหอสมุดก าแพงแสน  ซึ่งจัดโดยวิทยาเขตก าแพงแสน และมี บุคลากร
ของทางคณะได้รับเชิญเป็นวิทยากร คือ อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม ซ่ึงได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ของคณะ เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (7.2-3-3) ครั้งที่ 2 คือ โครงการเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริม
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง เขียนอย่างไรให้ได้ทุน และเขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ (7.2-3-4) 

ด้านประกันคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้และทักษะของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยแต่ละกลุ่มจะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบที่รับผิดชอบในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
รายการเอกสารหลักฐานที่จะใช้ประกอบการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจน และการให้
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หมายเลขเอกสารที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ จ านวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – 
มกราคม 2557(7.2-3-5) 

ด้านแผน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้และทักษะของ รองคณบดี ฝุายวางแผนและ
พัฒนา และทีมงานนโยบายและแผน จ านวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 (7.2-3-6) 

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการท างานด้านงานคลังและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2557 มี
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะ ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
และหัวหน้างานนโยบายและแผน (7.2-3-7) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ แหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
(7.2-4-1) ด้านประกันคุณภาพ โดยสรุปเป็นสาระส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (7.2-4-2) ด้านแผน (7.2-4-3) 
และด้านกระบวนการท างานคลังและพัสดุ มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้จากการสอบถามของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณ และ
เพ่ือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้อง โดยการรวบรวมระเบียบของกระทรวงการคลัง/ส านักงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 8 เรื่อง น าขึ้นไว้ในระบบ e-Office หัวข้อองค์
ความรู้กับองค์กร (KM) (7.2-4-4)  
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5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็
นลายลักษณ์อักษร ( explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันที่ จัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  โดย ด้าน
ประกันคุณภาพน ามาจัดท าเป็นคู่มือเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท า 
SAR และหลักฐานเพื่อรับการประเมิน (7.2-5-1) ด้านกระบวนการท างานด้านงานคลังและพัสดุ มีการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยน าขึ้นไว้ในระบบ e-Office หัวข้อ องค์ความรู้กับองค์กร (KM) 
และแจ้งให้หน่วยงานภายในคณะฯ น าข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง (7.2-5-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
7.2 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
7.2 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2556 
7.2-1-2 โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ  เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
7.2-1-3 โครงการเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ 
7.2-1-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
7.2-1-5 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรื่อง แผน 
7.2-1-6 โครงการกระบวนการท างานด้านงานคลังและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2557  
7.2-2-1 ใช้เอกสารเดียวกับเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 
7.2-2-2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อ

พร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร ในระบบ e-Office 
7.2-2-3 โครงการเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ  
7.2-2-4 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ใน หัวข้อ กระบวนการท างานด้านงานคลังและ

พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ในระบบ e-Office 
7.2-3-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ ครั้งที่ 1 เรื่อง 

การจัดการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
และการจัดท าข้อมูลในระบบ มคอ. ออนไลน์ 

7.2-3-2 ก าหนดการโครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อพร้อม
รับการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

7.2-3-3 ก าหนดการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ขั้น 3 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

7.2-3-4 ก าหนดการโครงการเพ่ิมศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ 
7.2-3-5 ก าหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
7.2-3-6 ก าหนดการกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรื่อง แผน 
7.2-3-7 ก าหนดการโครงการจัดการความรู้ใน หัวข้อ กระบวนการท างานด้านงานคลังและพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
7.2-4-1 สรุปสาระการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
7.2-4-2 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556  
7.2-4-3 สรุปสาระกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรื่อง แผน 
7.2-4-4 ระบบ e-Office หัวข้อ องค์ความรู้ขององค์กร (KM)  
7.2-5-1 สรุปสาระโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
7.2-5-2 บันทึกแจ้งในระบบ e-Office เกี่ยวกับข้อมูลเพื่อน าไปใช้ปฏิบัติการจริง 

 
ตัวบ่งช้ีสกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
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เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด  

ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) โดยในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารเชิงรุกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานเชิงรุก โดยมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ และมีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของ
แผน คือจ านวนฐานข้อมูลที่พัฒนา (7. 3-1-1) และได้มีการจัดท าแผนระบบสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556(7.3-1-2)  
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย่างน้อยต้อง 
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบสารสนเทศครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน สามารถน าไปใช้งานตามพันธกิจของคณะฯ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยระบบ
ดังกล่าวรวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการด้วย เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานประกัน
คุณภาพ ระบบภาระงานอาจารย์ ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ ระบบการลงทะเบียน และระบบเกรดออนไลน์ 
เป็นต้น(7.3-2-1) ในส่วนของคณะฯ มีการใช้ระบบ AMS e-office ในด้านการบริหารและการจัดการด้านระบบการ
ลา ระบบแจ้งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบจองรถยนต์ (7.3-2-2) นอกจากนี้ยังมีการด าเนินโครงการส ารวจ
ระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (7-3-2-3) เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลด้าน
องค์ประกอบหลักและตัวแปรด้านระบบ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันและถ้า
จะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับด้านอุปกรณ์ ด้านซอฟท์แวร์และด้านบุคคลากร ในปีการศึกษา 
2556 มีฐานข้อมูลที่พัฒนาได้แล้ว คือ ฐานข้อมูลบุคลากร (7.3-2-4)ซึ่งสามารถน าฐานข้อมูลนี้มาช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปรับฐานเงินเดือนปัจจุบันของบุคลากรพนักงานเงินรายได้คณะฯ เพื่อให้ผู้บริหารด าเนินการส่งข้อมูลให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามช่วงเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้คณะฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (7.3-2-5) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ  

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย

ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ( CHE QA Online) (7.3-5-1) เพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
7.3 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 4.00 3.00 3.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
7.3 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 4.00 3.00 3.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.3-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( 2555 - 2558 ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
7.3-1-2 แผนระบบสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 
7.3-2-1 ฐานข้อมูลวิจัย https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 

ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html 
ระบบภาระงานอาจารย์http://ku-work.ku.ac.th/ 
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php 
ระบบการลงทะเบียนhttps://webregis.ku.ac.th/ 
ระบบเกรดออนไลน์https://grade.ku.ac.th/gss/KUG0010104_Login.aspx 

7.3-2-2 ระบบสารบรรณ AMS e-Office  
(http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login) 

7.3-2-3 โครงการส ารวจระบบสารสนเทศ และปัจจัยเกื้อหนุนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7.3-2.4 ฐานข้อมูลบุคลากร http://oos.flas.kps.ku.ac.th/FLAS-EM/ 
7.3-2-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
7.3-5-1 ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ http://www.cheqa3.ku.ac.th/ 

 

ตัวบ่งช้ีสกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  6 ข้อ 

https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html
http://ku-work.ku.ac.th/
http://ku-work.ku.ac.th/
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php
http://webregis.ku.ac.th/
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                        
179 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย3ด้านตาม
บริบทของคณะตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร

สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ  
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ  
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ

บริหารงานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ  

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 
  6.  มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการด าเนินงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดีฝุายบริหารเป็นรองประธานกรรมการ รองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีฝุายต่างๆ เป็นกรรมการ และมีคุณนิษา บุญปองหา เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงภายในคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4-1-1) และมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (7.4-1-2)โดยมีรองคณบดีฝุายบริหารเป็นประธาน ท าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ 
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และรายงานผลต่อคณบดีตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง  

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย3ด้านตามบริบทของ
คณะ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก าหนดกรอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และด าเนินการ วิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงปั จจัย
ทีก่่อให้เกิดความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของคณะไปด าเนินการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงตาม Shopping Risks ของส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านทรัพยากร ด้านการปฎิบัติงาน ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัยและ
บริการวิชาการ (7.4-2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เพ่ือประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและเพ่ือ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลังจากการประเมินโอกาสและผลกระทบ 
พบว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความเสี่ยงสูง 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ และ ด้านการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (7.4-3-1) 

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความสูง 3ด้าน ได้แก่ ด้าน

การเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารงานบุคคล(7.4-4-1)และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้(7.4-4-2) 

 

5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการติดตามและ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงาน ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 30 กันยายน 2556(7.4-5-1) และน าส่ง
รายงานให้มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 (7.4-5-2) และรายงานต่ อคณะกรรมการ ประจ าคณะ ครั้งที่ 
10/2556 (7.4-5-3) 
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6.มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการน ามติของ คณะกรรมการ ประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2556มาเป็น
แนวทางในการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง (7.4-6-1)และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557(7.4-6-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
7.4 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
7.4 

5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 758/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

7.4-1-2 
 

ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 759/2556 
 
เรื่องแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2556 

7.4-3-1 รายงานการประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2556 

7.4-4-1 แผนการบริหารความเสี่ยง (KU-ERM 8) 
7.4-4-2 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2556 
7.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2556 
7.4-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 

เดือน 
7.4-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10-2556 
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10-2556 
7.4-6-2 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.60 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2556 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
3.40 3.40* 4.35 

หมายเหตุ  * เนื่องจาก ปีการศึกษา 2555 ยังไม่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา  
 มหาวิทยาลัย จึงใช้ผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2554  

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.
13 

3.40 3.40 4.35 3.40 3.40 4.35 3.60 ไม่บรรลุ 4.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สมศ.
13 

3.40 3.40 4.35 3.40 3.40 4.35 3.60 บรรลุ 3.60 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1-1 บันทึกข้อความผลประเมินตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร (คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก) 
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องค์ประกอบที่ 8การเงินและงบประมาณ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ ดังนี ้
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีนโยบายด้านการเงินและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะฯและมหาวิทยาลัยให้ครบทุกด้าน โดยจัดสรรตามแผนกลยุทธ์ฯ ที่ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้และแหล่งทุนอื่นๆ  

 การประเมิน ผลในภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย..3.00… ผลประเมินได้คุณภาพระดับ...พอใช้... รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที ่2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
 (เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 3.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 6 5 4.00 3.00   

          

ตัวบ่งช้ีสกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ  
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

คณะและบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

อย่างน้อยปีละ 2ครั้ง 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
  6. มี หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมายและน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือคณะจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอ่ืนๆอีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ  

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะ มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และประเมินความต้องการของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งแหล่งที่มาของรายได้
จากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้จากการบริหารงานแยกตามประเภทรายรับ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545 ได้แก่ เงินรายได้จากการศึกษาซึ่งนับเป็นรายได้หลัก เงิน
รายได้จากการบริหารงาน เงินรายได้จากการวิจัย และเงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ โดยแหล่งเงินรายรับ
จากงบแผ่นดินและเงินรายได้ของคณะฯ ได้มีการจัดสรรจ าแนกตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานละหน่วยงาน 
(8.1-1-1, 8.1-1-2) 
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้  

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท าประมาณการรายรับ – รายจ่ายจากเงินรายได้ และจัดท า
ค าขอเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ตามนโยบายของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยรายรับจากเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบด าเนินการประจ าปี โดยใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรจากวงเงินที่ใช้จ่ายของหน่วยงาน
ย่อยในรอบปีที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน (8.1-2-1) ซึ่งคณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี สัดส่วน
ของงบด าเนินการลดลงทุกปี (8.1-2-2) ยกเว้นในเรื่องของงบลงทุน นั้น มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรให้ตามแผน
ความต้องการงบลงทุนปี 2557-2561  ที่คณะฯ น าเสนอและได้รับจัดสรรงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นรายปี  

  การจัดท าแผนค าของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2556 มีการจัดสรรงบประมาณรายรับตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดย
หน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายตามประมาณการรายรับในสัดส่วนร้อยละ 
85 สะสมร้อยละ 15 และจัดสรรเป็นงบเพื่อการวิจัย ร้อยละ 6  โดยทุกหน่วยงานมีการวางแผนการใช้เงินที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแผนการใช้เงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ 2556 (8.1-2-3) เอกสารค าของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (8.1-2-4) มีการแจ้งแผนงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานภายใน/โครงการ รับทราบ โดย
มีส านักงานเลขานุการ เป็นหน่วยปฏิบัติ เพื่อประสานงานตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
การเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยฯ และกระทรวงการคลังมีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้ทันภายในปีงบประมาณ และให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของคณะฯ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของคณะฯ และภารกิจของหน่วยงานครบถ้วนตาม 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (8.1-3-1) และเงินรายได้ประจ าปี (8.1-3-2) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นจึงมีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ 
การพัฒนาหน่วยงาน และการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้กรณีท่ีมีภารกิจ หรือแผนปฏิบัติการที่ปรับเปลี่ยนใน
ระหว่างปีตามนโยบายของหน่วยงานภายในฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินรายได้เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนตามภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร อาทิ การปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ 
เป็นต้น   
 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 
2ครั้ง 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยงานคลังและพัสดุ มีการจัดเก็บทางการเงินของคณะฯ โดยเปลี่ยน
จากระบบบัญชี 3 มิติ เป็นระบบ KU-ERP ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งระบบบัญชี 7 มิติ การบันทึกข้อมูล
การเงิน บัญชี และทรัพย์สินตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 เป็นการบันทึกบัญชีจากเอกสารที่มีเดิม และการ
บันทึกข้อมูลปัจจุบัน แต่เนื่องจากระบบ KU – ERP เป็นระบบใหม่บุคลากรที่รับผิดชอบยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่
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ชัดเจน กอปรกับระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่เสถียรท าให้การบันทึกบัญชียังด าเนินการควบคู่กับระบบเอกสาร ข้อมูล
ทางการเงินตามระบบ KU-ERP ส าหรับปีงบประมาณ 2556 จึงไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นงานคลังและพัสดุ มีการจัดท า
รายงานสถานภาพทางการเงินเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบเป็นรายเดือน (8.1-4-1)  และการ
รายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายปีให้วิทยาเขตก าแพงแสน และมหาวิทยาลัยทราบตามก าหนดเวลา 
ประกอบด้วย รายรับ รายจ่าย และงบดุล ทั้งนี้ในส่วนของโครงการภาคพิเศษ การรายงานงบการเงินประจ าปี 
ส าหรับปี 2555 – 2556 เป็นการตรวจสอบจากระบบ KU-ERP โดยมหาวิทยาลัยฯ มอบให้ภาควิชาบัญชี เป็นผู้
ตรวจสอบบัญชีของทุกโครงการ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างด าเนินการ    

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการรายงานสถานะทางการเงินของคณะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นประจ าทุกเดือนแต่ยังไม่มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะทางการเงินที่ชัดเจน (8.1-5-1)  

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดับคณะฯ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะฯ มีการตรวจสอบเบื้องต้นในหน่วยงาน และเพ่ือเพ่ิม
ความคล่องตัวรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่คณะฯ  โดยเสนอแต่งตั้ง
คณาจารย์สาขาวิชาบัญชี และหัวหน้างานนโยบายและแผน  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2341/2556 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
(8.1-6-1)   
 โดยในรอบปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
จากระบบบัญชี 3 มิติ เป็นระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติ( Kasetsart University - Enterprise 
Resources Planning: KU-ERP) มาใช้งานด้านบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากเป็นระบบใหม่ การ
กรอกข้อมูลของปีงบประมาณ 2555 และ 2556 ภายหลัง ปริมาณข้อมูลมีจ านวนมาก บุคลากรผู้ปฏิบัติยังเข้าใจ
ระบบไม่ชัดเจน มีอุปสรรคในการด าเนินงานท าให้ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบประจ าปี 2555 
และ 2556 โดยข้อมูลที่แต่ละหน่วยงาน/โครงการจะด าเนินการกรอกข้อมูลแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกรกฎาคม 
2557 หลังจากนั้นจึงจะด าเนินการตรวจสอบได้  
 และตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ส านักงานตรวจภายใน มหาวิทยาลัย จึงมีหนังสือแจ้ง
ก าหนดการตรวจสอบการใช้เงินรายได้ในระบบ KU-ERP ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะฯ 
ด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP และมีแจ้งผลการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินรายได้ระบบ KU-ERP (8.1-6-2) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ   
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท ารายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เดือนละ 1 ครั้ง  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินและแจ้งให้
คณะฯ ตัดสินใจเลือกใช้ระบบเงินทดรองจ่าย หรือเงินส ารองจ่ายร้อยละ 10 ส านักงานเลขานุการ ใช้รายงาน
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สถานภาพทางการเงิน ประเมินสภาพคล่องของเงินทดรองจ่าย และเสนอผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบเงิน
ส ารองจ่ายร้อยละ 10 แทน ระบบเงินทดรองจ่ายเดิม ปัจจุบันการใช้เงินส ารองจ่ายร้อยละ 10 บางหน่วยงานขาด
สภาพคล่องในการบริการจัดการทางการเงินจากข้อมูลรายงานสถานภาพทางการเงิน ซึ่งรายงานเป็นประจ าเดือน 
ดังนั้นจึงมีการขอเพ่ิมวงเงินส ารองจ่าย ร้อยละ 10 เพ่ิมเติม เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน/โครงการ มีเงินส ารองจ่าย และมี
สภาพคล่องในการบริหารงาน โดยเพิ่มวงเงินทดรองจ่ายให้แต่ละโครงการ ซึ่งขอปรับแก้ไขระเบียบฯ จากเดิม 
500,000 บาท เป็น 800,000 บาท อย่างไรก็ตามคณะฯ ยังไม่มีการน าข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ หรือน าข้อมูล
ทางการเงินเพื่อไปใช้ในการวางแผนในการตัดสินใจในกรณีอ่ืน เนื่องจากข้อมูลที่รายงานเป็นการรายงานย้อนหลัง 
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบ KU-ERP เป็นข้อมูลปัจจุบันแล้ว ดังนั้น ปีงบประมาณ 
2557 ข้อมูลจากระบบ KU-ERP จะสามารถน ามาวิเคราะห์ ประเมินผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
8.1 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สกอ.
8.1 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 3.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8.1-1-2 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ เอกสารงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 
8.1-2-1 สรุปการใช้งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
8.1-2-2 เอกสารแจ้งงบประมาณรายจ่าย(งบประมาณแผ่นดิน)ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2556 
8.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2555  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-2-4 เอกสารเงินรายได้ประจ าปี 2556 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
8.1-3-1 ค าของบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2556 
8.1-3-2 ค าของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2556 
8.1-4-1 รายงานการเงินประจ าเดือน  http://www.flas.ku.ac.th/newflas1/ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
8.1-5-1 รายงานสถานะทางการเงินของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

8.1-6-1 
ค าสั่ง มก.ที่ 2341/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

8.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบการใช้เงินในระบบ KU-ERP ประจ าปี 2556 
 
  

http://www.flas.ku.ac.th/newflas1/
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องค์ประกอบที่ 9ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามระบบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ โดยเริ่มจาการ
วางแผน ด าเนินงานตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรองคณบดีฝุายประกันคุณภาพเป็นประธานท าหน้าที่บริหารงานประกันคุณภาพของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ.  1 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.21 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่2.10 

ตารางที2่.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             4.21 4.00   
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 8 8 7 7 4.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 3.80 4.20 4.41 3.93 4.41 3.93   
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ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย1 ) 
การควบคุมติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านัก
ประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (9.1-1-1) ซึ่งมีรองคณบดีฝุายประกันคุณภาพเป็น
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ประธาน ท าหน้าที่บริหารงานประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดท าเป็นแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (9.1-1-2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และในระดับหน่วยงานจะมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานเพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงานเช่นเดียวกัน 

 

ตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทุกหน่วยงานภายใน
คณะต้องรับการประเมินคุณภาพเป็นประจ าทุกปีตามรูปแบบและวิธีการที่คณะก าหนด ในปีการศึกษา 255 6คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะ วันที่ 12 , 14 - 16 พฤษภาคม 
2557 มีหน่วยงานทีร่ับการประเมิน จ านวน 12 หน่วยงาน จ าแนกเป็นหน่วยงานสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชาซึ่ง
มีภารกิจหลักในจัดการเรียนการสอนจ านวน 1 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 1 หน่วยงาน คือศูนย์
ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริม
การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมโดยรับการประเมินตามรูปแบบ  9องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกองค์ประ กอบและตัวบ่งชี้ที่เห็นว่าเหมาะสมกับการ
ประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานมาใช้ในการประเมิน ทั้งนี้จะเลือกตัวบ่งชี้จากการประเมินคุณภาพภายนอก (ตัว
บ่งชี้ สมศ.)บางตัว มาใช้ในการประเมินด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกในภาพรวมของคณะส่วนส านักงานเลขานุการนั้น ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ก าหนดตัวบ่งชี้ และแนวทางการประเมินคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนไว้ชัดเจน ดังนั้นจึงได้แยกการ
ประเมินคุณภาพส านักงานเลขานุการ ออกไปต่างหาก 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยฝุายประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์
มาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้ ตลอดจนแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมิน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการ
อบรมเป็นผู้ประเมินตามหลักสูตรของ สกอ. เป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
รับผิดชอบ องค์ประกอบ ที่ 1 และ 9  กลุ่มท่ี 2 รับผิดชอบ องค์ประกอบ ที่ 2  กลุ่มท่ี 3 รับผิดชอบ องค์ประกอบ ที่ 
4  และ 5  ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2556 ถึง มกราคม 2557 เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จึงจัดท า
เป็นคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน (9.1-1-3)   

ในการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพซ่ึงเป็นบุคลากรของคณะที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพของ สกอ.ทุกคน โดยแบ่ง
คณะกรรมการออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบ ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพใน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้เดียวกันทุกหน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย (กลุ่มย่อยที่ 1 ประเมิน ตัวบ่งชี้สกอ.1.1, 9.1 
และ สมศ.15  กลุ่มย่อยที่ 2 ประเมินตัวบ่งชี้สกอ.2.1, 2.4 และ 2.6กลุ่มย่อยที่ 3 ประเมิน ตัวบ่งชี้สกอ.4.1-4.3 และ 
สมศ.5-7  และกลุ่มย่อยที่ 5ประเมินตัวบ่งชี้สกอ.5.1-52 และ สมศ.8-9 ) กลุ่มท่ี 2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน ท าหน้าที่รวบรวมผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการกลุ่มที่ 1 ทั้ง 5 กลุ่มย่อยมาจัดท าเป็น
รายงานผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 

2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นผู้ก ากับดูแล และมอบหมายให้รองคณบดีฝุายประกันคุณภาพท าหน้าที่บริหารงาน
ประกันคุณภาพในภาพรวมของคณะ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝุายต่าง ๆ รับผิดชอบการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ซึ่งก าหนดไว้ชัดเจนในค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี (9.1-2-1)  มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ เพื่อมุ่งพัฒนาผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้น
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ และในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณเงินรายได้ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนั้น
ตอบสนองกลยุทธ์ใดของคณะและตัวบ่งชี้ใดของการประเมินคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ (9.1-2-2) 
  ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพเรื่อง“ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2556 ” ระหว่าง ตุลาคม 2556 - มกราคม 
2557 เพ่ือท าความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพหน่วยงาน วิธีการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง(9.1-2- 3)และโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพแก่บุคลากร เรื่อง “การบริหารหลักสูตรเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลัก สูตร ”เมื่อวันที่ 24มิถุนายน 
2557 เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รับทราบและตระหนักในหน้าที่ของตนเองในการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ตลอดจน
ระบบ มคอ.มก (KU-TQF) และสามารถรายงานผลการด าเนินงานในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (9.1-2-4) 
 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม จ านวน 1 ตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ ตัวบ่งชี้
ที่ 9.2 คะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองของนิสิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน ได้แก่ส านึกดี 
มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี ไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (9.1-3-1)    
 

4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1 ) การควบคุม
ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 2 ) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการควบคุมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครบถ้วน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นฝุายขับเคลื่อนให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไก ประกอบด้วย 
 

1) มีการควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพโดยให้หน่วยงานจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนของคณะ ติดตามให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
และรวบรวมผลการด าเนินงานจัดท าเป็น SAR เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ  ประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นประจ า
ทุกปี โดยในปีการศึกษา 255 6 มีการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะ เมื่อวันที่ 10-12   พฤษภาคม 255 7 
(9.1-4-1) คณะจะรวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานจัดท าเป็น SAR ของคณะ เพื่อรับการประเมินคุณภาพ
จากมหาวิทยาลัยประมาณเดือน กรกฎาคมเป็นประจ าทุกปี และในปีการศึกษา 2556 คณะรับการประเมินวันที่ 2 9-
31กรกฎาคม 2557 
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   2 ) มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Onlineโดยมีการจัดท า รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2556 (9.1-4-2)และส่งให้ส านัก งานประกัน
คุณภาพเมื่อวันที่ 14สิงหาคม 2556 ตามก าหนด (9.1-4-3) 
 

 3 ) มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยหลังจากท่ีคณะ
ได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพ จะน าข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ และ
มอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบฟอร์ม สปค.01 โดยฝุายประกัน
คุณภาพจะท าหน้าที่รวบรวมและจัดท าเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะให้ความ
เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2556 (9.1-4-4) และจัดส่ง
ส านักงานประกันคุณภาพต่อไป (9.1-4-5)และมีการติดตามให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงาน  

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับ ปรุงการท างานและส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง เพ่ือรวบรวมและรายงานผลตามแบบ สปค. 02 แต่ยังไม่สามารถด าเนินการให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ได้ โดยมีจ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด 
11ตัว มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเปูาหมายจ านวน 10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 90.91 และมีตัวบ่งชี้ที่มีพัฒนาการ จ านวน 8 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 72.73 (9.1-5-1) 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9องค์ประกอบ
คุณภาพ 

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีระบบสารสนเทศท่ีให ข อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลนิสิต ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลงานบริการวิชาการแก่สังคม ข้อมูลการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุนตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพ ครบทุกองค์ประกอบ (9.1-6-1) และในส่วนของคณะเองได้มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของตนเองในส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลกลางที่ชัดเจน เช่น ศิษย์เก่า บุคลากรจ าแนกตามหน่วยงานภายใน เป็น
ต้น (9.1-6-2) แต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร ต้องมีการพัฒนาให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ ใช้ข้อมูลจากเอกสารของคณะและ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิตใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเช่น ระบบสารสนเทศนิสิต 
(https://sp-regis.ku.ac.th/index.php) ข้อมูลด้านหลักสูตรและรายวิชาจากกองบริการการศึกษา 
(http://eduserv.ku.ac.th/index.php) เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนานิสิต มีฐานข้อมูลนิสิตของคณะ (http://oos.flas.kps.ku.ac.th/flas-edu/) ซึ่งจะ
ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556  

https://sp-regis.ku.ac.th/index.php)%20??????
http://eduserv.ku.ac.th/index.php
http://oos.flas.kps.ku.ac.th/flas-edu/
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัยมีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย เช่น ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( http://flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html) ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/) เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการของส านักบริการวิชาการ 
(http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php) เป็นต้น  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพโครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมพัฒนานิสิตและภาพรวมของคณะในปฏิทิน ศวท.กพส. ผ่าน
ระบบ AMS e-office เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ และบนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ (http://flas.kps.ku.ac.th/newflash/) 

องค์ประกอบที่ 7 ด้านการบริหารจัดการใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานตรวจสอบภายใน(http://ia.psd.ku.ac.th/RSK/rsk_v2/rpt_pdf/ERM1.pdf) ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ 
(ERP) ของมหาวิทยาลัย และระบบe-office ของคณะ เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 8 ด้านการเงินและงบประมาณใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบ บบริหาร
ทรัพยากรองค์การ (ERP) เป็นต้น  

องค์ประกอบที่ 9 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้คู่มือตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ส าหรับคณะวิชา ประจ าปี 2555มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html) เว็บไซต์กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php)   

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิตผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

ในการประเมินคุณภาพคณะ จะมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ และนอกมหาวิทยาลัย เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และมีการสัมภาษณ์บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต  เพื่อเสนอความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และในการจัดการเรียนการ
สอน มีการให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์น าข้อมูล
มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินคว ามพึงพอใจของนิสิตต่อการ
ให้บริการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในการปรับปรุงหลักสูตร มีการสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่
เรียน อาจารย์ผู้สอนบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ ปรับปรุงหลักสูตร (9.1-7-1) นอกจากนี้
หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ส านักงานเลขานุการ มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงการฏิบัติงานและการให้บริการด้านต่างๆ  (9.1-7-2) 

8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระ หว่าง
มหาวิทยาลัย โดยการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (9.1-8-1)ของวิทยาเขตก าแพงแสน (9.1-8-2) และของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์เอง ระหว่างคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับคณะอ่ืน ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-8-3) ดังนี้ 
 

http://flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php
http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php
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1) เครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จ านวน 8 สถาบัน ได้แก่ ศรีปทุม เกริก ราชภัฏพระนคร ราชภัฏจั นทร
เกษม ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอการค้าไทย เซนต์จอห์น และเกษมบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 25 
มีนาคม 2554  
  2) เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาในภูมิภาคตะวันตก โดยแรกเริ่มเม่ือ วันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2556 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย จ านวน 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   ต่อมามีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก รวมเป็น 23 สถาบัน และ
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง สุพรรณบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยคริสเตียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตสุพรรณบุรี  สถาบันกันตนา และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ โดยในปีการศึกษา 2556 มีกิจกรรมร่วมกันคือ การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก 
จ านวน 4 ครั้งได้แก่ ครั้งที่ 3/2556  วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2556
วันศุกร์ที่ 18ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี  และครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (9.1-8-4) 

 3) ระหว่างคณะภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตว่ันที่ 24 สิงหาคม 2554 และได้มีบันทึกความร่วมมือฉบับใหม่  เมื่อวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมด้วย และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
คือโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"จากห้องเรียนสู่ต ารา" เมื่อวัน ศุกร์ที่ 4 เมษายน  255 7 ที่ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 คน (9.1-8-5) 

นอกจากนี้ระดับภาควิชายังมีความร่วมมือกับภาควิชาของมหาวิทยาลัยอื่นด้วย คือโครงการจัดตั้งสายวิชา
จุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือมีกิจกรรมร่วมกัน คือการประชุมหารือเรื่องการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ เมื่อ วันที่ 27 
มีนาคม 2557(9.1-8-6) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยังไม่มีมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านประกันคุณภาพ ที่คณะพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ มีเพียงนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานที่น ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของคณะเพ่ือเอ้ือให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมเท่านั้น 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
9.1 7 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 8 ข้อ ไมบ่รรลุ 8 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
9.1 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 4.00 8 ข้อ ไม่บรรลุ 8 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
9.1-1-2 แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
9.1-1-3 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 

9.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี 
9.1-2-2 แบบฟอร์มโครงการเพื่อของบประมาณเงินรายได้ 
9.1-2-3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
9.1-2-4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร เรื่อง “การบริหารหลักสูตรเพื่อพร้อม

รับการประเมินคุณภาพหลักสูตร” 
9.1-3-1 ผลการประเมินตนเองของนิสิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
9.1-4-1 SAR หน่วยงานภายใน และรายงานผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
9.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2556(วาระท่ี 3.3) 
9.1-4-3 บันทึกข้อความส่งรายงานการประเมินคุณภาพให้ส านักประกันคุณภาพ  
9.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2556 (วาระท่ี 4.3) 

9.1-4-5 
บันทึกข้อความส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2555 

9.1-5-1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
9.1-6-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.1-6-2 เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-7-1 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
9.1-7-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่าง ๆ  

9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย 
9.1-8-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต 
9.1-8-3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายระหว่างคณะ 
9.1-8-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556, 4/2556, 1/2557 และ วาระประชุมครั้งที่ 2/2557 

9.1-8-5 
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จากห้องเรียนสู่ต ารา” , ก าหนดการแบบ
ตอบรับ 

9.1-8-6 
กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับภาควิชา 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.20 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ต้นสังกัด 
4.39 4.11 4.41 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

15 4.39 4.46 4.41 4.39 4.46 4.41 4.20 บรรลุ 4.20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 
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บ่งชี้ท่ี 2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 เป้าหมาย 2557 
15 4.39 4.11 3.80 4.39 4.11 3.80 4.20 ไม่บรรลุ 4.20 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน  

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเปูาหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเปูาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พบว่า มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ  สกอ. 23 ตัว
บ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.4) รวมทั้งหมด 35 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 3.32 4.75 4.29 4.20 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 3.73 5.00 3.50 4.04 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 - 4.50 2.18 3.73 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.42 4.72 4.02 4.30 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดับด ี 

  

  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.20 ระดับดี 
2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.04 ระดับดี 
3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 5.00 

ระดับดีมาก 
4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 

5.00 ระดับดีมาก 
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดัง
ตารางที ่3.2 

ตารางท่ี 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.62 4.62 การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.43 2.18 3.93 การด าเนินงานระดับด ี

มาตรฐานที่ 2 ข 3.42 4.89 4.59 4.48 การด าเนินงานระดับด ี

มาตรฐานที่ 3 - 5.00 3.50 4.10 การด าเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกมาตรฐาน 

3.42 4.72 4.02 4.30 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

 การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

  

  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตพบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.62 ระดับดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.21 ระดับดี 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่าผลการด าเนินงาน

เท่ากับ 4.10 ระดับดี 
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้าน
การเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- 5.00 4.75 4.87 การด าเนินงานระดับดีมาก 

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 3.59 4.31 การด าเนินงานระดับด ี

3.ด้านการเงิน 3.73 4.00 - 3.87 การด าเนินงานระดับด ี

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

2.48 5.00 3.37 3.55 การด าเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกมุมมอง 

3.42 4.72 4.02 4.30 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

 การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

  

 คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่
ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.87 ระดับดีมาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.31 ระดับดี 
3. ด้านการเงิน พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 3.87 ระดับด ี
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 3.55 ระดับด ี
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
 

ตารางท่ี 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   

 (1)ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 (2)ด้านวิชาการ 2.48 4.67 2.96 3.65 การด าเนินงานระดับด ี

 (3)ด้านการเงิน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี

 (4)ด้านการบริหารจัดการ - 4.50 2.18 3.92 การด าเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 1 

3.32 4.50 2.44 3.89 การด าเนินงานระดับด ี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา   
 (1)ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.62 4.78 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 (2)ด้านการวิจัย 3.73 5.00 3.50 4.04 การด าเนินงานระดับด ี

 (3)ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 (4)ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 2 

3.73 5.00 4.45 4.64 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.42 4.72 4.02 4.30 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดับด ี 

  

 คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
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1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  
- ด้านกายภาพ พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 5.00 ระดับดีมาก 
- ด้านวิชาการ พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 3.65 ระดับดี 
- ด้านการเงิน พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.00 ระดับดี 
- ด้านการบริหารจัดการพบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 3.92 ระดับดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย  
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.78 ระดับดีมาก 
- ด้านการวิจัย พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.04 ระดับดี 
- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 5.00 ระดับดีมาก 
- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าผลการด าเนินงานเท่ากับ 5.00 ระดับดีมาก 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ  

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จุดแข็ง : มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแผน ท าให้หน่วยงานย่อยมีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถจัดท าแผนของหน่วยงานได้ชัดเจนขึ้น 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง: ผู้บริหารฝุายต่าง ๆ ควรจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะผลักดัน
ให้ผลการด าเนินงานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบสามารถบรรลุเปูาหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการได้มากขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา -  
  ข้อเสนอแนะ  - 
 แนวปฏิบัติที่ดี- 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง : มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชา ท าให้มีจ านวนนิสิตสนใจมาเรียนจ านวนมาก 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง: ควรเพิ่มจ านวนหลักสูตรและจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มากข้ึน 
  จุดที่ควรพัฒนา  

1. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ท าให้ไม่มีเวลาท าผลงานที่จะเสนอขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยัง ไม่มีความเข้าใจ ในภาระหน้าที่ และ แนวทางการด าเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเท่าท่ีควร 
 ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีระบบและกลไกที่เอ้ือให้อาจารย์ที่ประสงค์จะขอต าแหน่งทางวิชาการมีโอกาสมากขึ้น เช่น 
ลดภาระงานสอนให้น้อยลง เป็นต้น 

2. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้ทุกหลักสูตร/รายวิชามีผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 แนวปฏิบัติที่ดี- 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง  

1. มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต ทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และสโมสรนิสิต      
มีการน าวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ 

2. มีการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต และส่งเสริมให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยอื่น  โดยมีกิจกรรมร่วมกัน  

3. มีระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น  มีโครงการนิสิตพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่จัดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  และโครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร ที่จัดปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 แนวทางเสริมจุดแข็ง : กระตุ้นให้สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เตรียมพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ- 

 แนวปฏิบัติที่ดี- 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบก ากับดูแลงานด้านการวิจัยที่ชัดเจน 
2. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการวิจัยแก่บุคลากรและนิสิตเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
3. อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับการ 

อ้างอิง (Citation) จ านวนมาก 
4. อาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์สูง 

มาก 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง : ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการวิจัย ควรพัฒนาระบบกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลการส่งเสริมการวิจัยในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และ สามารถผลักดันให้มีผลการด าเนินงานด้านการวิจัยสูงขึ้นได้ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนน้อย  
2. ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก (ที่ไม่นับ Citation) มีจ านวน

น้อย 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรกระตุ้นในอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ 
มากขึ้น 

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่น มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก เป็นต้น 
 แนวปฏิบัติที่ดี- 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง: มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบก ากับดูแลงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง : ควรด าเนินการให้ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันว่าการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมต้องมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย และต้องมีโครงการที่มีผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน 
รวมทั้งมีระบบและกลไกที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือจะได้ผลการด าเนินงานที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ชัดเจนและไม่เพ่ิมภาระแก่สายวิชา 
 จุดที่ควรพัฒนา: โครงการที่มีผลกระทบต่อสังคมที่ชัดเจนยังมีน้อย 
 ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริการวิชาการแก่สังคม ควรมีแผนในการจัดโครงการบริการ
วิชาการที่มีประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 แนวปฏิบัติที่ดี- 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง : มีโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในส่วนของนิสิตและ
บุคลากร โดยที่คณะด าเนินการเองและเข้าร่วมกับวิทยาเขต 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง - 
 จุดที่ควรพัฒนา : มีโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
จ านวนน้อย 

ข้อเสนอแนะ: ควรมีการส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอนที่ชัดเจนให้มากขึ้น 

แนวปฏิบัติที่ดี   -  
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องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง  -  
 แนวทางเสริมจุดแข็ง  -  
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของคณะ ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ส่วนใหญ่
ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. โครงสร้างองค์กรยังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ข้อเสนอแนะ  

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉาะในส่วนที่ไม่มีใน
ระบบของมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการประชุมบุคลากร อภิปราย แสดงความคิดเห็น ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกัน 
 แนวปฏิบัติที่ดี- 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีแหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และแหล่งเงินที่ได้รับ
สนับสนุนจากโครงการภาคพิเศษ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

2. มีการแสวงหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน โดยจัดท าโครงการเงินกู้จาก สอ.มก. เพ่ือพัฒนากายภาพ 
เช่น การปรับปรุงอาคาร การก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และมีศักยภาพในการช าระหนี้คืนภายใน 15 
ปี   

          จุดท่ีควรพัฒนา 
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ยังไม่มีการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการ  SWOT Analysis 
2. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมือง สังคม และอ่ืน ๆ มีผลต่อรายรับของหน่วยงาน การจัดสรร

งบประมาณประจ าปี เช่น การปรับค่าจ้างพนักงาน แนวโน้มการเกิดของประชากรลดลง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558  

3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน ยังด าเนินการไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน    

          ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ทางการเงิน ที่มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ข้อจ ากัด ตามใช้วิธีการ  SWOT Analysis โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในระดับคณะฯ และหน่วยงานย่อย ควบคู่
กับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดท าแผนด าเนินงานเป็นรายปีให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 พันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ  

2. ควรพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคล ด้านอัตราบุคลากร การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชุมอาเซียน เพ่ือมิให้มีผลต่อการเงิน
งบประมาณ 

3. ควรวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้าน
บริหารทั่วไป  
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4. ควรจัดกลุ่มหน่วยงานภายในที่เป็นระบบชัดเจน เช่น หน่วยที่พ่ึงพาตนเองได้ดี-ดีมาก หน่วยที่
พ่ึงพาตนเองได้พอใช้ และหน่วยที่ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และจัดกลุ่มหน่วยที่มีลักษณะเป็นศูนย์ต้นทุน และหน่วย
ที่เป็นศูนย์ก าไร เพ่ือสามารถบริหารงบประมาณ     
 แนวปฏิบัติที่ดี   -  
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง: มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

แนวทางเสริมจุดแข็ง : ผู้บริหารสูงสุดควรมีมาตรการทีท าให้ผู้บริหารและบุคลากรเห็นความส าคัญและมี
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นงานประจ าในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง 

จุดที่ควรพัฒนา: ผู้บริหารและบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ ไม่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และไม่ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  
 ข้อเสนอแนะ : ควรมีการ ก ากับดูแลให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ น าผลการ ประเมิน
คุณภาพมาปรับปรุงการท างาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 แนวปฏิบัติที่ดี– 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย  

 คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และ
หน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

หน่วยงาน 
คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 

องค์ 1 องค์ 2 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 9 รวม ระดับคุณภาพ 
สายวิชาวิทยาศาสตร ์ 4.00 4.75 4.53 2.00 3.72 4.21 ดี 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 5.00 3.33 3.96 5.00 4.36 4.05 ดี 
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส ์ 1.00 4.00 2.79 2.00 3.23 2.97 พอใช้ 
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 3.00 4.00 3.75 0.00 4.34 3.42 พอใช้ 
สายวิชาคณิตศาสตร ์ 4.00 3.67 3.82 1.00 3.62 3.50 พอใช้ 
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร ์ 3.00 4.33 1.38 0.00 3.56 2.60 พอใช้ 
สายวิชาศิลปศาสตร ์ 3.00 5.00 2.55 4.00 3.43 3.23 พอใช้ 
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์ 5.00 4.00 1.38 5.00 3.75 3.18 พอใช้ 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร ์ 3.00 2.91 3.19 2.00 3.44 3.02 พอใช้ 
 

หน่วยงาน 
คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 

องค์ 1 องค์ 2 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 9 รวม ระดับคุณภาพ 
โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ ไม่

ประเมิน 
3.67 1.54 0.00 ไม่

ประเมิน 
2.15 ต้องปรับปรุง 

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา 

3.00 4.00 1.51 2.00 3.10 2.66 พอใช้ 

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 4.00 ไม่
ประเมิน 

4.07 2.50 3.83 3.54 ดี 

ส านักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

5.00 4.23 4.41 3.00 5.00 4.33 ดี 
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บทท่ี 4 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

 (บทที่ 4 นี้ ด าเนินการหลังจากได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ 
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในทั้งฉบับ รวมทั้งรายช่ือคณะกรรมการ
ประเมินฯ ระยะเวลาที่ด าเนินการประเมิน ไว้ในบทที่ 4 และขอให้เปลี่ยนปก จาก “รายงานการประเมิน
ตนเอง” เป็น “รายงานการประเมินคุณภาพภายใน” แทน) 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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โดย 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ค าน า 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ระหว่างวันที่  29 – 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ โดยตรง
ต่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 

 

ประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรรมการ ........................................................................ (ผศ.นฤตย์ นิ่มสมบุญ) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรรมการ ........................................................................ (ผศ.ภรรดา ทามุระ) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เลขานุการ ........................................................................ (นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์) 

ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ........................................................................ (นางสุวรรณี ศรีนวล) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 

2556ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ .ศ. 2557โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 
2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ จ านวน 6 คน บุคลากร 
จ านวน 6 คนผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 3 คน และนิสิตทุกระดับการศึกษา จ านวน 8คน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง
องค์ประกอบและมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้
คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพรวม 36 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 3.32 4.00 4.30 3.95 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 3.49 3.50 2.42 2.96 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 5 - 3.00 3.67 3.33 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 6 - 4.00 3.50 3.67 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 7 - 4.50 4.35 4.47 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 8 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.36 4.00 3.65 3.80 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. อาจารย์มีความสามารถทางวิชาการและให้เวลากับนิสิตมาก 
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2. บัณฑิตได้รับการยอมรับจากนายจ้างและมีอัตราการจ้างงานสูง 
3. มีการจัดท าโครงการบริการแก่สังคมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
4. การน าระบบ e-office และระบบสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการบริหาร 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก จนไม่มีเวลาส าหรับการท าวิจัย ท าให้อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมี

จ านวนน้อย 
2. ด้วยเหตุผลที่คณะไม่มีการท าแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนที่สอดรับกับพันธกิจ ท าให้การจัดสรรงบประมาณ

ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงงบที่สนับสนุนในแต่ละพันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางการเงิน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการปรับภาระงานสอนและงานวิจัยให้มีความสมดุล หรือจ้างอาจารย์พิเศษ เพื่อลดภาระงาน
สอน รวมทั้งปรับโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือให้จ านวนรายวิชาพ้ืนฐานลดลง 

2. ควรจะท าโครงการบูรณการระหว่างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสายสังคมศาสตร์ในการ
ให้บริการแก่สังคมเช่นโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ต้องการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ เป็นต้น 

3. กลยุทธ์ทางการเงินจะต้องมีการรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะและผู้ปฏิบัติทราบ  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555   พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 13 โครงการ/ กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 12 โครงการ/ กิจกรรม ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 1 โครงการ/กิจกรรม คือ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการความรู้ให้ครบวงจร  

 
หมายเหตุ: กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้
เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดย

ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 15 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 15ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555– 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 26-28 
มิถุนายน 2556 พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯตามตัวบ่งชี้ของสกอ . + มก.จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ได้
คะแนนเฉลี่ย  4.15 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีและตัวบ่งชี้ของสกอ . จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ได้คะแนนเฉลี่ย  4.11 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

แนวทางวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเปูาหมายของมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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ก าหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมความพร้อม ณ  

ห้องประชุม Sc9-110อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เวลา 09.00 – 09.30 น. -  คณบดีกล่าวเปิด และแนะน าผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการประเมิน พร้อมชี้แจง  
 วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา  2556 
 ณ ห้องประชุม Sc9-110 อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์น าเสนอผลการด าเนินงาน และ

แผนพัฒนาคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 ในประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตรวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
เวลา 11.00 – 12.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานณ ห้องประชุม Sc9-110 
เวลา 12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
  - อาคารการเรียนรู้ทางภาษา / อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - ห้องสมุดอาคาร 9(ชั้น 1)  
  - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 2 (ชั้น 1)/ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  
  - อาคารกิจกรรมนิสิต  
  - อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป(อาคาร 5)  
  - อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพร้อมกัน ณ ห้องประชุม  Sc9-110 

อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมการสัมภาษณ์ 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ กลุ่มละ 45 นาท ี
      (09.00 – 09.45 น.) - กลุ่มท่ี 1 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จ านวน 6 คน  
      (09.45 – 10.30 น.) - กลุ่มท่ี 2 บุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จ านวน 6 คน  
      (10.30 – 11.15 น.) - กลุ่มท่ี 3นิสิตทุกระดับคละชั้นปี (ตรี/โท/เอก)จ านวน 8  คน  
  (11.15 – 12.00 น.) - กลุ่มท่ี 4 ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต รวมเป็นจ านวน 3 คน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) ณ ห้องประชุม Sc9-110 
พร้อมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเบื้องต้น ณ ห้องประชุม Sc9-110 

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม Sc9-110 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินฯ แก่ผู้บริหารและบุคลากร  
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยวาจา ณ ห้อง Sc9-509 

 วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน ( Common data set)ของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2556 ถึง 31
พฤษภาคม 2557และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเปูาหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                      
9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 3 6 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4. 43 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.80                  
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

  
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
(/ = บรรลุ , 

x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 7 - - 7 / 4.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5 - - 4 x 4.00 -บางหลักสูตร
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไม่เคยมีการ
ประชุม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละ 51 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=44.332 เมื่อเทียบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 3.694) (ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=-1.488 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ -0.620 คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) 
เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 3.694 

x 3.69   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 11 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=7.557 เมื่อเทียบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้น
ไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.260) (ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=-0.513 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ -0.428 คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) เพราะฉะนั้น

เครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 1.260 

x 1.26   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 7 ข้อ - - 6 / 4.00   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
  

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 6 ข้อ - - 4 x 3.00  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑ ร้อยละ 85 0.00 0.00 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ=441/
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ =503) เท่ากับร้อยละ 87.67 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 

5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 4.384 

/ 4.38   

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๒ 3.80 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโท 
เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) = 4.140 

/ 4.14   

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๓ ร้อยละ 20 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เท่ากับ 26.50/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดเท่ากับ 63) = ร้อยละ

42.063 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

/ 5.00   

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที๑่๔ 3.80 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 704.000/จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด
เท่ากับ 198.500 ) เท่ากับ 3.547 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 2.956 

x 2.96  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 7 ข้อ - - 7 / 5.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 6 ข้อ - - 6 / 5.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ - - 5 x 3.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 6 ข้อ - - 5 x 4.00 - 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
  

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 180,000 
บาท/คน 

0.00 0.00 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน = 7,382,503.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า=
104.00)=70,985.61 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่

ได้เท่ากับ 1.972) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน = 6,837,985.00/จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า=80.50)=84,943.91 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม  
5 = 75,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000) คะแนนในระดับคณะ  
เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขา = 1.972+5.000/2=3.486 

x 3.49 - 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๕ ร้อยละ 23 0.00 0.00 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ52.000/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด

เท่ากับ111.000) = ร้อยละ46.847 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน
เท่ากับ 5.000 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ6.750/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า
ทั้งหมดเท่ากับ87.500) = ร้อยละ7.714 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน  
ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 3.857 คะแนนในระดับคณะ เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได ้

ของทุกกลุ่มสาขา = 5.000+3.857/2=4.429 

/ 4.43 - 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๖ ร้อยละ 2 0.00 0.00 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์=14.000/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ =198.500)= ร้อยละ 7.053 

เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 1.763 

x 1.76 - 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๗ ร้อยละ 2 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ = 4.250/จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าทั้งหมด = 198.500)= ร้อยละ 2.141 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10  

เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 1.071 

x 1.07 - 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
  

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4 ข้อ - - 4 / 4.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4 ข้อ - - 2 x 2.00 - 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๘ ร้อยละ 30 0.00 0.00 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย=3.000/จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 
=15.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 20.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

จึงมีค่าเท่ากับ 3.333 

/ 3.33 - 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๙ 5 ข้อ - - 4 x 4.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 5 ข้อ - - 4 x 4.00 - 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 
๑๐ 

4 ข้อ - - 2 x 2.00 - 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 
๑๑ 

5 ข้อ - - 5 / 5.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 7 ข้อ - - 7 / 5.00 -ดูว่า กก ประจ าคณะ
ท าหน้าที่ครบถ้วน
หรือไม่ประเมินตนเอง
อย่างไร 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 4 ข้อ - - 5 / 5.00 -ดูโครงการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดกี่ครั้ง
ลักษณะการจัด 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 ข้อ - - 3 x 3.00 - 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
  

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 6 ข้อ - - 6 / 5.00 - 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที๑่๓ 3.60 4.35 1.00 4.350 / 4.35 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 7 ข้อ - - 5 x 3.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 8 ข้อ - - 7 x 4.00 - 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที๑่๕ 4.20 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=3.932/จ านวนป ี
 =1ปี)=3.932 

x 3.93 - 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
ทุกองค์ประกอบ 

        3.80   
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง  
          - 
 แนวทางเสริม  

1. ควรมีการปรับโครงสร้างบริหารคณะและระบุพันธกิจของแต่ละสาขาวิชาที่ชัดเจนเพื่อท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานที่สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตของคณะ  

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. การมีสาขาวิชาที่หลากหลายท าให้ต้องบริหารงานภายใต้สาขาที่แตกต่างกันมาก จึงสร้างจุดเด่นได้

ยาก 
2. การก าหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติการควรมีการประเมินและมีแผนการที่แสดงการปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และการปฏิบัติงาน 
3. เริ่มจากการมีส่วนร่วมในการท าแผนของคณะ ภารกิจ กลยุทธ์ เปูาหมายและแผนปฏิบัติงาน หากยัง

ไม่แยกคณะ ให้ก าหนดภารกิจรวม แล้วแยกเป็นภารกิจแต่ละสาขา 
 ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีรายงานและข้ันตอนที่แสดงถึงการปรับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
   -  

ข้อสังเกต 
   -  

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย4.20 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 ได้คุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 

 จุดแข็ง  
1. อาจารย์มีความสามารถทางวิชาการและให้เวลากับนิสิตมาก 
2. บัณฑิตได้รับการยอมรับจากนายจ้างและมีอัตราการจ้างงานสูง 

 แนวทางเสริม  



 12 
 

1. ควรมีการจัดสรรภาระงานให้มีความสมดุลระหว่างงานสอนการท าวิจัยและ การผลิตผลงานทาง
วิชาการ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก จนไม่มีเวลาส าหรับการท าวิจัย ท าให้อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมี

จ านวนน้อย 
2. ระบบการติดตามการน าผลจากการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่ชัดเจน 
3. วัสดุอุปกรณ์ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนในบางส่วนมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่ทันสมัยและยัง

ไม่พบระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการเข้าถึงยังไม่สะดวก
เท่าท่ีควร 

4. การให้ทุนสนับสนุนนิสิตที่ต้องท างานในวิชาปัญหาพิเศษยังไม่เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการปรับภาระงานสอนและงานวิจัยให้มีความสมดุล หรือจ้างอาจารย์พิเศษ เพื่อลดภาระงาน
สอน รวมทั้งปรับโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือให้จ านวนรายวิชาพ้ืนฐานลดลง 

2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
3. ควรมีการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการรวม เพื่อลดภาระในด้านค่าใช้จ่าย 

การเข้าถึงหรือวางแนวปฏิบัติในการเข้าถึงให้ดียิ่งขึ้น 
4. ควรพิจารณาหางบประมาณสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการหรือซอฟท์แวร์ที่สนับสนุนการเรียนการ

สอนเพ่ิมเติม 
 แนวปฏิบัติที่ดี  
  -  

ข้อสังเกต 
1. หลักฐานการด าเนินงานไม่ชัดเจนในส่วนของการด าเนินงาน (D0) การน าผลไปปรับปรุง (Action) 
2. ในบางส่วนการน าผลการประเมินการเรียนการสอนไปปรับปรุง ยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังของ

นิสิต 
3. การรายงานผลการพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ไม่ชัดเจนแม้จะมีระบบ แต่ไม่มีผลการ

น าไปใช้ 
 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง  
1. คณะให้ความส าคัญกับการพัฒนานิสิตในการจัดโครงการ/กิจกรรม ทั้งในระดับคณะ ระดับสายวิชา/

โครงการ และระดับสโมสรนิสิต และให้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ 
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 แนวทางเสริม  
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การมีด าเนินการระบบและกลไกรองรับ แต่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ

แผนกลยุทธ์เพียงบางส่วน จึงควรด าเนินการให้สอดคล้องตามแผนมากขึ้น 
2. ในภาพรวมยังขาดการด าเนินการที่ครบวงจร PDCA คือมีการประเมินผลแต่ไม่ได้น าผลจากการ

ประเมินมาปรับปรุงหรือปรับใช้ในการด าเนินการครั้งต่อไป มีการรายงานผลการประเมินในที่ประชุม
และเสนอให้ปรับปรุงตามผลการประเมิน แต่ไม่ปรากฏการบันทึกรายละเอียดของการปรับปรุงและ
ไม่ปรากฏหลักฐานการปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไปในตัวโครงการ จึงควรน าขั้นตอนสุดท้ายมาท าให้
เป็นรูปธรรมด้วย 

 ข้อเสนอแนะ  
1. ควรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพเพ่ิมแก่นิสิตที่จัดท าโครงการโดยเฉพาะการน าผลประเมินมา

ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
2. ควรอ้างหลักฐานเอกสารให้ตรงกับผลการด าเนินงาน 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
- 

ข้อสังเกต 
- 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4การวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.96 ได้คุณภาพระดับพอใช ้
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน จุดแข็ง  

1. มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายในอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
2. มีกระบวนการสร้างโอกาสให้คณาจารย์หาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
3. อาจารย์มีเวลาให้กับนิสิตในการท าโครงงานระดับปริญญาตรีและงานวิจัยระดับปริญญาโท 

 แนวทางเสริม  
      - 
 จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

1. ควรลดภาระงานสอนเพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการท าวิจัยมากขึ้น 
2. ควรมีเครื่องมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นที่สามารถช่วยสนับสนุนงานวิจัยให้มากข้ึน 
3. ให้มีการจัดท าวารสารด้านสังคมศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่มากข้ึน 
4. ควรมีการรวบรวมคัดสรรหรืองานที่สร้างสรรค์ให้เป็นองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปและวิเคราะห์น า

ผลงานวิจัยสังเคราะห์ 
5. ควรให้นิสิตโท-เอกมาช่วยสอนในวิชาปฏิบัติการพ้ืนฐานเพื่อลดภาระงานสอนของอาจารย์ 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
1. มีศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) 
ข้อสังเกต 

- 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดมีากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง  

1. มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแก่สังคมอย่างชัดเจนและคณาจารย์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
2. มีการจัดท าโครงการบริการแก่สังคมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

 แนวทางเสริม  
      - 
 จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาผลกระทบของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง 
2. ควรมีการติดตามผลการด าเนินการของโครงการที่บริการแก่ชุมชน อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ และน า

ผลที่ได้มาพัฒนาและวางแผนในรอบปีต่อไป 
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3. ควรมีการวางแผนการด าเนินการโครงการบริการ ทางวิชาการแก่ สังคมท่ีสามารถด าเนินโครงการได้
ตามวงจร  PDCA และในส่วนของการด าเนินการในโครงการย่อย ควรน าผลที่ได้จากการประเมินมา
ปรับปรุงในครั้งถัดไป 

4. ควรจะท าโครงการบูรณการระหว่างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสายสังคมศาสตร์ในการ
ให้บริการแก่สังคมเช่นโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ต้องการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ เป็นต้น 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
- 

ข้อสังเกต 
- 

 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 ได้คุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง  
      - 
 แนวทางเสริม  

- 
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. มีการด าเนินการ ตามระบบและกลไกรองรับ แต่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และแผนกลยุทธ์เพียงบางส่วน จึงควรด าเนินการให้สอดคล้องตามแผนมากขึ้น 

2. โครงการมีการประเมินผล แต่ไม่พบหลักฐานการน าเอาผลการประเมินมาปรับปรุงในการด าเนินการ
ครั้งต่อไป ในแบบฟอร์มการขอโครงการมีข้อ “มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ” ให้เลือก ควร
เพ่ิมช่องเพ่ือให้ใส่รายละเอียดให้ชัดเจนว่าน าผลการประเมินจากครั้งก่อนมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในครั้งนี้อย่างไร เพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามวงจร PDCA  ที่ชัดเจน 
 

 ข้อเสนอแนะ  
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
- 

ข้อสังเกต 
- 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย4. 47 ได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพระดับด ี
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  
1. การน าระบบ e-office และระบบสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการบริหาร 

 แนวทางเสริม  
- 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ และน าความเห็นมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ  
1. สามารถท าการส ารวจ Online เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือความมี

ประสิทธิภาพและประมวลผลได้รวดเร็ว  
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- 
ข้อสังเกต 
1. คณะ ต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง ของแผนงานในอนาคต อาทิเช่น การแยกคณะออกเป็น 2 คณะ 

และท าแผนปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงทั้งด้านบุคคล การเงิน และการบริหารหลักสูตรและผลิตผล
งานทางวิชาการให้บรรลุพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยที่มีเปูาหมายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  
- 

 แนวทางเสริม  
- 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ด้วยเหตุผลที่คณะไม่มีการท าแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนที่สอดรับกับพันธกิจ ท าให้การจัดสรรงบประมาณ

ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงงบที่สนับสนุนในแต่ละพันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ควรมีวิเคราะห์งบการเงินและค่าใช้จ่ายต่อหัวโดยเฉพาะโครงการพิเศษและการบริหารจัดการสภาพ

คล่องทางการเงิน 
 ข้อเสนอแนะ  

1. กลยุทธ์ทางการเงินจะต้องมีการรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะและผู้ปฏิบัติทราบ  
2. ท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พร้อมแผนงบประมาณของแต่ละสาขา พร้อมจัดล าดับความส าคัญของ

การใช้เงิน 
3. เวลาจัดสรรงบประมาณให้พิจารณางบประมาณแยกตามกลุ่มสาขาวิชาว่ามีการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนในภารกิจและกลยุทธ์ใดบ้าง เพื่อติดตามและประเมินผลถึงการใช้งบประมาณจริง  
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- 
ข้อสังเกต 
1. ควรมีระบบการควบคุมภายใน พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะด้านการเงิน และประเมินเพื่อ

รายงานข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงการปฏิบัติที่ผิดพลาดและทุจริต เป็นต้น 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  
1. มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 แนวทางเสริม  
- 

 จุดที่ควรพัฒนา  
      - 
 ข้อเสนอแนะ  

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี  

1. มีระบบสารสนเทศท่ีรองรับการด าเนินการด้านประกันคุณภาพท่ีครบถ้วนครอบคลุม 
ข้อสังเกต 

- 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แล้ว 
พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพ
ระดับดีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมาย
เหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

  

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  -  - 4.63 4.63 การด าเนินงานระดับดีมาก   

มาตรฐานท่ี 2 กด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

-  4.00 4.35 4.04 การด าเนินงานระดับดี   

มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

3.36 3.89 3.46 3.65 การด าเนินงานระดับดี   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 - 4.50 2.42 3.25 การด าเนินงานระดับพอใช้   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 3.36 4.00 3.65 3.80 การด าเนินงานระดับดี   

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

      

 

 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย  4.63 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 
3.65 ได้คุณภาพระดับดี  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.25 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.80 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมา

ยเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

  

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  - 4.00 4.31 4.15 การด าเนินงานระดับด ี   

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.00 3.78 4.03 การด าเนินงานระดับด ี   

3.ด้านการเงิน 3.49 3.00  - 3.25 การด าเนินงานระดับพอใช้   

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.48 4.50 2.56 3.02 การด าเนินงานระดับพอใช้   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมุมมอง 3.36 4.00 3.65 3.80 การด าเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน การ
ด าเนิน 

งานระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนิน 

งานระดับ
ด ี

การ
ด าเนิน 

งานระดับ
ด ี

      

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4. 15 ได้คุณภาพ
ระดับดี 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.03 ได้คุณภาพระดับดี 
- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.25 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.02 ได้

คุณภาพระดับพอใช้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมาย

เหตุ 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมาย
เหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

  

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

            

(1) ด้านกายภาพ 5.00  -  - 5.00 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

(2) ด้านวิชาการ 2.48 4.33 2.96 3.49 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

  

(3) ด้านการเงิน  - 3.00  - 3.00 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

  

(4) ด้านการบริหารจัดการ  - 4.33 4.35 4.34 การด าเนินงานระดับด ี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ 1 3.32 4.20 3.66 3.95 การด าเนินงานระดับด ี   

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

            

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต  - 4.33 4.63 4.50 -   

(2) ด้านการวิจัย 3.49 3.50 2.42 2.96 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

  

(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

-  3.00 3.67 3.33 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

  

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 - 4.00 3.50 3.67 การด าเนินงานระดับด ี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ 2 3.49 3.75 3.65 3.68 การด าเนินงานระดับด ี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.36 4.00 3.65 3.80 การด าเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน การ 
ด าเนินงาน 
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

      

 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.95ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3. 49 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย
4.34 
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- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน  ได้คุณภาพ
ระดับ ดี  มีคะแนนเฉลี่ย 3.68ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต              
มีคะแนนเฉลี่ย 4. 50 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.96 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
3.33 และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  
  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 24 24 
  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 8 8 
  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 

  
- -ระดับปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน 

2 2 

  จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 5 5 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก 2 2 
  จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 2 
  จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - - 
  จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - - 
  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก - - 

  
จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งและแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ 

- - 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก - - 
  จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 22 22 
  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท 8 8 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก 2 2 

  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 

22 22 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 
  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท 8 8 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก 2 2 
  จ านวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด - - 
  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก - - 

  
จ านวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ทั้งหมด 

- - 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก - - 

  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- - 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก - - 

  

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว
บ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี) 

22 22 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท 8 8 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก 2 2 

  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว
บ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 

19 19 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 
  - -ระดับอนุปริญญา   
  - -ระดับปริญญาตร ี 11 11 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต   
  - -ระดับปริญญาโท 6 6 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
  - -ระดับปริญญาเอก 2 2 

  
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก  - - 
  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 4,514 4,514 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 4,253 4,253 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 225 225 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 150 150 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 75 75 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  36 36 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 198.5 198.5 

  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อแยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเท่า 

198.5 198.5 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  

10.0 10.0 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

100.5 100.5 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

88.0 88 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

45.82 45.82 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

45.82 45.82 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 167.5 167.5 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

10 10 

  - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ 84.5 84.5 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 
เทียบเท่า 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

73.0 73 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 16 16 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

0.0 0.0 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

8.0 8 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

8.0 8 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 14 14 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

 0.0 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

8.0 8 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

6.0 6 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1 1 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0.0 0.0 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.0 0.0 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1.0 1 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

8.07 8.07 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

8.07 8.07 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 6,897 6,897 
  - -ระดับอนุปริญญา   
  - -ระดับปริญญาตร ี 6,705.63 6,705.63 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต   
  - -ระดับปริญญาโท 168.46 168.46 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
  - -ระดับปริญญาเอก 23.4 23.4 
  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 91 91 

  
จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

10,682.00 10,682.00 

  

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 
5) 

4 4 

  
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษาอาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์

3.82 3.82 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 
การศึกษาและจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆอาทิ 
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

3.82 3.82 

  

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอาทิ ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การ
จัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆโดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4 4 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1) 605 605 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 594 594 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

403 441 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 38 0 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 50 50 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 0 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 39 39 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2 2 

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

15,984.19 15,984.19 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 589 589 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 57 57 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) - 0 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

120 120 

  
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม๕) 

- - 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.06 4.06 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

27 27 

  
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม๕) 

- - 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.22 4.22 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- 0 

  
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม๕) 

- - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 0 

  ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตตามกรอบ TQF 344 344 
  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินตามกรอบ TQF ทั้งหมด 84 84 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีโท 
เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.09 4.14 

  

จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์หรือบทความจากสารนิพนธ์ 
หรือบทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี
ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย] 

36 36 

  
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

- 0 

  
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

10 10 

  
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

18 18 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 8 8 

  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) 

- - 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 0 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- 0 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 0 

  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

63 63 

  
จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

2 2 

  

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่นับซ้ ากับค่าน า
หนักอ่ืนๆ) 

2 2 

  

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับใน
ค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

  
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่

- - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 
นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

  

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ S
copus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนัก
อื่นๆ) 

- - 

  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

- - 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- - 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - - 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- - 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - - 

  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

- - 

  (สบช.)จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  0 
  (สบช.)จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)  0 
  (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี   
  (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษาเดียวกัน   
  จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน 694 694 
  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี 611 611 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท 74 74 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก 9 9 

  
จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

694 694 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตร ี 611 611 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท 74 74 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก 9 9 

  
จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนฯที่น้อยกว่า 3.51 

- - 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 
  - -ระดับปริญญาตร ี - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท - - 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก - - 

องค์ประกอบท่ี 684 

  
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.43 4.43 

  
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.09 4.09 

  
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 5 

องค์ประกอบท่ี 146 

  
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

68 68 

  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย   

  
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

3 3 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 3,111,650.00 3,093,200.00 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2,770,700.00 2,770,700.00 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 340,950.00 322,500.00 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 12,935,361.00 11,127,288.00 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6,419,876.00 4,611,803.00 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6,515,485.00 6,515,485.00 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 184.5 184.5 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 104 104 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 80.5 80.5 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 14 14 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7.0 7 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 7.0 7 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 0 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

67 66 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 44 44 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 23 23 

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับใน
ค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

6 4 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 6 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับ
ในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

- 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

39 39 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 38 38 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 1 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- 0 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ(ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 
  จ านวนรวมของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 108 2 
  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 12 12 
  จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 5 5 
  - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 0 0 
  - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 0 0 

  
- -ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

3 3 

  

- -ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

2 2 

องค์ประกอบท่ี 214 
  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ 22 15 

  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาเฉพาะการเรียน
การสอน 

15 2 

  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาเฉพาะการวิจัย 7 1 

  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาท้ังการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

0 0 

องค์ประกอบท่ี 693 

  
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น๑ - ๔ ไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

4.36 4.36 

องค์ประกอบท่ี 585 
  คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)   

  
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน
เต็ม ๕) 

4.35 4.35 

องค์ประกอบท่ี 694 
  ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่ 4.2 4.2 



 34 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 120 120 

  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.12 4.06 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 27 27 

  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.25 4.22 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ - 0 

  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 

- 0 

  ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 609 609 
  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ทั้งหมด 147 147 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 4.14 4.14 

  
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น
และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.07 4.07 

องค์ประกอบท่ี 222 
  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด 12,966.00 12,966.00 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหล ี - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง 171 171 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุุน 229 229 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย ์ - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลาย ู - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ 12,566.00 12,566.00 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่น  ๆ - - 

  

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

10,414.00 10,414.00 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เกาหลีที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เขมรที่ก าหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
กลางท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

165.00 165 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนยืนยัน 
จาก

คณะกรรมการ 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุุนท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

196.00 196 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ทมิฬท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
พม่าท่ีก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิ
ลิปิโนที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มาเลย์ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มลายูที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ลาวท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เวียดนามที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

10,053.00 10,053.00 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  

- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

องค์ประกอบท่ี 608 
  จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย - - 

  
จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย 

- - 

  
จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด 

- - 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

กลุ่มอาจารย์ 
มีการแผนพัฒนาอาจารย์ เงินทุนสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ 

1. การส่งข้อมูลข่าวสารมาเรื่อยๆ ไม่เคยเห็นแผน 
2. มีการขอต าแหน่ง มีการบอกระยะเวลาการขอต าแหน่ง และคณะมีเงินมอบให้เมื่อได้ต าแหน่งวิชาการ  
3. งานวิจัยมีทุนสนับสนุนให้เรื่อยๆ นักวิจัยหน้าใหม่ มีเงินรางวัลให้เมื่อได้รับการตีพิมพ์ 
4. คณะขอให้ทางสาขาวิชาส่งแผนพัฒนาบุคลากร  
5. แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ไม่ทราบว่ามี แต่จะให้สาขาท าแผนโดยให้แต่ละคนท าแผนพัฒนาตนเองไว้  
6. มีเงินรางวัลสนับสนุนในการน าเสนอผลงาน 
7. ทุนวิจัยไม่ค่อยมีสนับสนุน เมื่อให้งบประมาณสนับสนุนแล้ว และต้องมีการตีพิมพ์บทความด้วย ตามเงื่อนไข

ของคณะ 
8. เงินวิจัยสนับสนุนในการท าปัญหาพิเศษของนิสิตปริญญาตรี ค่อยข้างน้อย 
9. ภาระงานสอนค่อนข้างมาก ท าให้เวลาการท างานวิจัยไม่ค่อยมี 
10. คณะมีการฝึกอบรมให้คณาจารย์ใหม่ เช่น การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย 
11. ภาควิชามีการตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  
12. อุปกรณ์ส่วนเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานที่พอท างานวิจัยได้  
13. อาจารย์ไม่มีเวลาในการเขียนขอต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก กอปรกับส่วนใหญ่ก็ลา

ศึกษาต่อกลับมาก็มีภาระงานสอนเลยท าให้ไม่เวลาในการเขียนผลงานของตนเอง  
14. การให้บริการแก่สังคมและชุมชน นั้น ยังมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์ ที่เข้าไปมีส่วนร่วม

หรือส ารวจความต้องการของชุมชนบริเวณรอบๆ วิทยาเขต แต่ก็เป็นส่วนน้อง และยังไม่มีแผนการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ชัดเจนมีเพียงหน่วยงานภายในบางส่วนทีด าเนินการ) 

 
กลุ่มนิสิต 
ความพร้อมของคณะ 

1. คณะฯ มีความพร้อมด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเรียนเชิญคณาจารย์จากต่างประเทศมา
สอน 

2. อยากให้มีการตีพิมพ์วารสารในต่างประเทศ 
3. ห้องปฏิบัติการในการท าวิจัยระดับปริญญาเอก ทางวิทยาศาสตร์ในช่วงแรก ไม่ค่อยเพียงพอ หลังๆ 

เพียงพอ 
4. ฐานข้อมูลที่สืบค้น มีไม่เพียงพอ ต้องให้เพื่อนที่ต่างประเทศ สืบค้นและส่งมาให้  
5. อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา  
6. หอพัก และความปลอดภัย แสงสว่างค่อนข้างน้อย 
7. ห้องปฏิบัติการทางภาษามีไม่เพียงกับจ านวนนิสิตที่เพ่ิมมากข้ึน 
8. ห้องสมุดมีนิสิตมาใช้บริการจ านวนน้อย และในช่วงสอบถึงจะมีนิสิตเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เข้ามาอ่าน

หนังสือสอบหรือสืบค้นเล็กน้อย 
9. ห้องปฏิบัติการสามารถท างานวิจัยได้ตลอดเวลา แต่ต้องขออนุญาตเนื่องจากเป็นช่วงเวลานอกราชการ

เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าในช่วงเวลาดังกล่าว 
10. การฝึกงานต้องหาเอง 



 37 
 

11. เอกลักษณ์ของคณะอดทน  
12. พัฒนาห้อง self study ห้องสมุด ควรเพิ่มเวลาการใช้ 

 
กลุ่มบุคลากร 
การท างาน 

1. ท างานที่ตรงตามที่ชอบ 
2. มีความสุขในการท างาน 
3. อยู่ใกล้บ้าน เป็นคนในพ้ืนที่ 
4. การท างานก็จะมีบางช่วงที่มีภารงานมากในช่วงเปิดเทอม 
5. คณะมีสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ 
6. อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน เพียงพอในการเรียนการสอน ก็มีช ารุดเสียหายบ้าง 
7. แผนพัฒนาบุคลากร โดยการเวียนให้ทราบว่าใครอยากไปอบรมอะไร ด้านใดบ้าง  
8. มีการส่งเสริมให้ท า R2R เพื่อให้มีผลงานวิจัยสถาบัน 
9. มีเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนในการท างานอย่างเพียงพอ  
10. เกณฑ์การประเมินฯผลงานหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความเหมาะสม  
11. มีทุนสนับสนุนให้ศึกษาต่อ 

 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า 
บัณฑิตมีลักษณะอย่างไร 

1. ความเป็นผู้น า  
2. ท างานได้จริง มีประสิทธิภาพสูง การท างานท าได้เต็มที่ 
3. เด่นชัด เรื่องการอุทิศเวลา มีน้ าใจในการช่วยเหลือ  
4. มีความตั้งใจท างานสูง 
5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ แต่ยังด้อยในการเรื่องการสื่อสาร การพูด  

จุดทีค่ณะควรพัฒนาปรับปรุง 
1. ควรมีการเสริมทางด้านภาษาให้กับนิสิตสายวิทยาศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 3  ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกที่ 4 
ตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

เมื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ด าเนินการประเมินและมีข้อเสนอแนะแล้ว 
ให้บันทึกรายละเอียดลงในตารางดังกล่าวและน าเข้าลงในระบบ CHE QA Online ตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว 

 
รายละเอียดของการเก็บข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต   

(ก) ความพร้อมด้านกายภาพ   
(ก 1)  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
         สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สกอ.
2.5)ลักษณะสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
-  จ านวนห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน    
   ห้องสมุด จ านวนครุภัณฑ์ประจ า 
อาคารครุภัณฑ์การศึกษา สื่อการเรียน 
การสอน (เพียงพอ เหมาะสม มีสภาพ 
พร้อมใช้งาน สอดคล้องกับหลักสูตรที ่
ผลิต) 
 
 
 
 
-  จ านวนห้องปฏิบัติการสอดคล้องกับ 

จุดเน้นของลักษณะของสาขาวิชาและ
วิสัยทัศน์หลักสูตร 

 
 
-  พื้นที่เพ่ือการเรียนรู้และการเสริมสร้าง    
   ประสบการณ์ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
 
- จ านวนห้องเรียนเพียงพอ 
- จ านวนครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 

ครุภัณฑ์การศึกษา สื่อการสอนไม่
ค่อยทันสมัย โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้าน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการด้านภาษาท่ีไม่ค่อย
ทันสมัยมากนัก 

- จ านวนห้องพักอาจารย์ เพียงพอต่อ
จ านวนอาจารย ์

 
- ยังไม่เห็นเด่นชัด 

 
 

- พื้นที่มาก 
 

 
 
 
 

- ควรส ารวจครุภัณฑ์ด้าน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการด้านภาษา โดยเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการด้านภาษาท่ีใช้ในการ
สอนไม่ค่อยทันสมัย 

ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต   
(ข) ความพร้อมด้านวิชาการ   

(ข 1) หลักสูตร (สกอ. 2.1) 
ลักษณะของหลักสูตร 
-  หลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรมการเรียน 
การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต 
 
 
 
 
 
-  การบูรณาการรายวิชา/กิจกรรมการ 
เรียนการสอนเพื่อบรรลุปรัชญา/ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและจุดเน้น 
ของสถาบัน  

 
 
- ทุกหลักสูตรมีการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หลักสูตรใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีวิชาปัญหา
พิเศษ สายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มีการส่งนิสิตฝึกงาน
ภายนอก ทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตร 

 
- คณะมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แต่คณะยังไม่มีจุดเน้นท่ี
ชัดเจน เนื่องจากสาขาวิชาที่เปิดสอน
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รายละเอียดของการเก็บข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

-  การปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา หรือ
เปิดวิชาใหม่ทันการเปลี่ยนแปลงของ
วงการวิชาการ/วิชาชีพ 

 
 
-  การเปิดรายวิชาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน

ตามความสนใจ ความสมดุลของการ
เปิดรายวิชา (รายวิชา ท่ีให้ความรู้และ
ทักษะทั่วไปและวิชาที่ให้ความรู้และ
ทักษะเฉพาะสาขา) 

 

มีความหลากหลายทั้งสาขา
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์แล
มนุษยศาสตร ์

 

- การปรับปรุงรายวิชาตามผลการ
ประเมินทุกรายวิชา ที่มีข้อเสนอแนะ 
(หลักฐานจาก มคอ.5) 

 

- นิสิติส่วนใหญ่สามารถเลือกเรียนได้
ตามความสนใจ อาจมีการให้เลือก
ตามที่ก าหนดบ้าง เพื่อความ
เหมาะสมของการบริหารจัดการ 
 

 

การบริหารหลักสูตรนอกเวลา/นอก
สถานที ่
-  การบริหารหลักสูตรนอกเวลาและนอก 
   สถานท่ีตั้งเป็นมาตรฐานเดียวกับ

หลักสูตรในสถานท่ีตั้ง 
 
 

 
 
- หลักสูตรนอกเวลา (หลักสูตรภาค

พิเศษ) ถ้าเป็นหลักสูตรเดียวกันกับ
ภาคปกติ จะใช้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนชุดเดียวกัน 
 

 
 

- การใช้อาจารย์ชุดเดียวกัน ท าให้
ภาระงานสอนมากข้ึน ซึ่งอาจกระทบ
ต่อการสร้างผลงานวิจัย ควร
พิจารณาเพิ่มอัตราอาจารย์ หรือ
อาจารย์พิเศษ 

ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต   
(ข) ความพร้อมด้านวิชาการ   

(ข2) อาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.2.2) 
ความเหมาะสมของอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
-  อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ท่ีสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือคุม
วิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และมีผลงานวิจัยต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 
 
 
-  ลักษณะของผลงานวิจัยสอดคล้องกับ

สาขาวิชาที่สอน/คุมวิทยานิพนธ ์
 
 
-  คุณภาพผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์และการเผยแพร่ผลงาน 

 
 
 
 

- อาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา/
คุมวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ และส่วนมากมีงานวิจัย
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทั้งสาขา
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและรอง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

- ผลงานวิจัยสอดคล้องกับวิชาที่สอน
และการควบคุมวิทยานิพนธ์ ทั้ง 2 
สายวิชา 
 

- มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
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 (ข3)ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน (สกอ. 2.6) 
ความเหมาะสมและทันสมัยของสื่อวัสดุ
การเรียนการสอน 
-  หนังสือ ต ารา วารสาร เอกสาร คู่มือ 
การเรียน ฯลฯ มีความทันสมัย  
เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- มีความเหมาะสมและทันสมัย สามารถ
ยืมระหว่างห้องสมุดได้ถ้าต้องการ
หนังสือ ต ารา ฯลฯ ที่ไม่มีในห้องสมุด 
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมหาวิทยาลัยบอกรับ
ได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่
เครือข่ายยังไม่มีความเสถียรเท่าท่ีควร 

 
 
 
 

- ควรมีการปรับปรุงความเร็วของ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

- ห้องสมุดควรให้บริการเชิงรุกมากข้ึน 
เนื่องจากนิสิตอาจยังไม่เข้าใจเรื่อง
การสืบค้นและบริการเท่าท่ีควร จาก
การสัมภาษณ์พบว่าหนังสือไม่
ทันสมัย ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจผิด 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ศักยภาพของบัณฑิตตามวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน/หลักสูตร 
-  มีบริการสอนเสริมนักศึกษาท้ังผู้เรียน 
ปกติผู้ที่มีปัญหาทางการเรียน และผู้ที ่
มีศักยภาพสูง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ระดับคณะ  
- มหาวิทยาลัยมีการก าหนดให้นิสิต 

ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ คณะฯ มีการก าหนด
แนวทางด้านการสอนเสริมให้นิสิตที่
อาจมีปัญหาในด้านภาษา การ
ด าเนินงานในระดับภาควิชา ถ้าเป็น
นิสิตที่มีปัญหาทางการเรียน จะมีการ
จัดติว(สอนเสริม) แนะน าให้เรียน
วิชาเพิ่ม นิสิตที่มีศักยภาพ จะมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน มีการ
ช่วยงานอาจารย์และสนับสนุนให้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
- ส าหรับนิสิตที่มีศักยภาพสูงควรมีการ

หาทุนสนับสนุนให้ศึกษาต่อ และ
รับเข้ามาเป็นอาจารย์ทดแทนอัตราที่
เกษียณ 

การประเมินผู้เรียนสอดคล้องกับผลลัพธ์
ที่คาดหวังสะท้อนคุณภาพจริงของ
ผู้เรียน 
-  วิธีประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตามกรอบ TQF ทั้งการประเมินก่อน 
เรียน ระหว่างเรียน และเมื่อสิ้นสุดการ 
เรียน (รวมรายวิชาที่สอนโดยอาจารย ์
พิเศษด้วย) 
 
-  การประเมินผลข้อสอบ/เครื่องมือและ 
   หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ผู้เรียนและน าไปปรับปรุงสม่ าเสมอ 
 
 
-  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล

 
 
 

- มีการประเมินผลตามกรอบ TQF มี
การประเมินหลายรูปแบบและ 
มีการทดสอบหลายครั้ง 
 
 

 
- มีการประเมินผลผู้เรียนหลาย

รูปแบบและน าผลไปปรับปรุง
สม่ าเสมอ มีการปรับปรุงเกณฑ์การ
วัดตามข้อเสนอแนะ 
 

- ดูได้ที่ มคอ.3 และจากการสัมภาษณ์
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ผู้เรียนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกันท้ัง
หลักสูตร 

 
-  การส่งเสริมการประเมินตนเองของ

ผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน 
 
-  การให้ข้อมูลปูอนกลับ และการพัฒนา

ผู้เรียนจากผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 

พบว่ามีการตกลงกัน 
 

- สัมภาษณ ์
 

- ส่วนใหญ่มีการพัฒนาการเรียนการ
สอนตามผลการประเมิน แต่อาจมี
บางวิชาที่ไม่เป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิต ซึ่งเป็นเรื่องปกติ 
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นิสิต) 

 

ระบบและกลไกเพ่ิมเติมกรณีการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
-  การท าวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ

และการส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรครบถ้วน 

 
 
-  การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท้ังด้าน

การท าวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ การ
เขียนรายงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร ่

 
-  การตรวจสอบปูองกันการกระท าผิด

จรรยาบรรณนักวิจัย เช่น การลอกเลียน
งาน การบิดเบือนข้อมูล การยกเมฆ
ข้อมูล เป็นต้น 

 
-  คุณภาพวิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์

จากวิทยานิพนธ ์
 

 
 

- มีการด าเนินงานตามเกณฑ์และมีการ
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ท้ังระดับชาติ
และนานาชาติ ระดับปริญญาเอกมี
การเผยแพร่ระดับนานาชาต ิ
 

- การให้ค าปรึกษา มีความเหมาะสม 
อาจารย์ให้เวลาส าหรับการให้
ค าปรึกษาอย่างเต็มที ่

 

 
 
 

 

- มีการตีพิมพ์ในวารสาร ท้ังระดับชาติ 
และนานาชาติ รวมทั้งมีการน าเสนอ
ในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาต ิ

 

ภารกิจด้านการวิจัย   
(ก) ความพร้อมด้านกายภาพ   

(ก1)ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
ความพร้อมด้านกายภาพ บรรยากาศ
และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัย 
-  การก าหนดภาระงานเหมาะสมและ

สมดุลทั้งการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอ

 
 
 
 
 

- มีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

 
 
 
 
 

- ควรมีการจ้าง TA จากนิสิต
บัณฑิตศึกษา มาช่วยควบคุมวิชา
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ส าหรับการสร้างผลงานวิจัย 

 
 
 
 

- มีกลไกในการพัฒนา เช่น การให้
รางวัลการตีพิมพ์ แต่ภาระงานสอนสูง 
ท าให้มีเวลาท าวิจัยน้อย 

- ยังขาดเครื่องมือในระดับ advance 
- มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริม

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

ปฏิบัติการ 

(ก) ความพร้อมด้านวิชาการ 
(ข1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
การเชื่อมโยงภารกิจการวิจัยกับการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาศักยภาพการวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ (การท าวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ การจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย 
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิจัย
เป็นฐาน จากโครงการวิจัยของ
อาจารย์) 

 
 
 

 
- มีการด าเนินการ แต่จ านวนโครงการ/

กิจกรรมยังไม่มาก 

 
 
 

 
- ควรเพิ่มจ านวน/มีแผนอย่างชัดเจน 
- ควรมีการน างานวิจัย งานสร้างสรรค์

มาเช่ือมโยงกับงานวิจัยและการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 

- ควรมีการสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมให้มากขึ้น 

สกอ.9.1 รายงานความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิชา/สถาบัน 

- ควรมีมาตรการ 
 

 

- ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 

องค์ประกอบท่ี 6การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

- มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม แต่ยังไม่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการประจ าปี การ
ด าเนินการ ควรยึดแผนใหญ่ที่เป็น
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์เป็น
หลัก 

- ควรจัดให้มีระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 

 
 
 
 


