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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะวนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 2 คน บุคลากร จํานวน 7 คน ผู้ใช้บัณฑิต  2 
คน ศิษย์เก่า 2 คน และนิสิต จํานวน 11 คน 

  คณะวนศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมี
การดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 
ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพ
ระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก และ
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัว
บ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 
ได้คุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดี
มาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัว
บ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

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

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบณัฑิต  

4.40 4.40 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 4.25 5.00 4.62 4.68 4.00 4.63 4.53 4.28 4.28 4.62 4.41 4.28 4.28 4.63 4.41 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

- - 4.33 5.00 4.33 4.67 5.00 4.67 - - - - - - 4.33 5.00 - 4.33 4.67 5.00 - 4.67 

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.07 3.07 - 3.47 3.47 5.00 5.00 3.07 4.04 5.00 5.00 3.47 4.24 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

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

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 4.00 4.00 4.50 4.33 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 4.70 4.70 - 4.70 4.70 4.50 4.50 4.70 4.54 4.50 4.50 4.70 4.54 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.66 4.66 - 4.57 4.57 5.00 5.00 4.66 4.83 4.00 4.00 4.57 4.29 

เฉลี่ยภาพรวม 4.55 4.55 4.58 4.67 4.58 4.58 4.61 4.58 5.00 4.33 4.38 4.00 4.42 4.39 4.59 4.66 4.33 4.50 4.55 4.57 4.42 4.50 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะวนศาสตร์มีคณาจารย์ทีม่ีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ชาติ และภูมิภาค  

2. หลักสูตรมีความหลากหลายและมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะทางวิชาชีพที่ชัดเจน 
3. คณะมีสโมสรนสิิตที่เข้มแข็ง สามารถดําเนินกิจกรรมการพฒันานิสิตได้ด้วยทีมงานของนิสิตเอง ทํา

ให้เกิดทักษะการเป็นผู้นํา มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของการเป็นผู้นํา และผู้ตามท่ีดี 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. การติดตาม ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนดําเนินงานไม่เป็นระบบและไม่มี
ความชัดเจน อีกทั้งการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ ทําให้ยากต่อการติดตาม 

2. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรยังให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ TQF 
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicators)  

3. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ของผู้เรียนยังไม่สะท้อนสมรรถนะในตัวผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลลัพธ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน และปรัชญาขององค์กร “ความรู้คู่คุณธรรม ทําการวิจัย พัฒนาการป่า
ไม้ รับใช้สังคม” 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรกําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานไว้ให้ชัดเจน โดยอาจกําหนด
เป็นวาระการประชุม มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลสําเร็จของ
การดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ และคณะควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 

2. คณะควรมีการทําความเข้าใจ ให้ความรู้ กํากับและติดตาม รวมทั้งมีมาตรการกํากับติดตามทั้งใน
การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การทวนสอบ และการปรับปรุงพัฒนาให้กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3. ควรมีแผนพัฒนาคณาจารย์ที่ชัดเจน โดยกําหนดเป้าหมายผลสําเร็จการสนับสนุนส่งเสริม และ
มาตรการกํากับ และติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
และการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน การวัดผล ประเมินผลและการทวนสอบ เป็นต้น 

4. คณะควรมีการกําหนดนโยบายกํากับและติดตามการดําเนินงานและการบริหารหลักสูตรด้าน
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและปรัชญาของ
องค์กรโดยอาจมีการจัดทําแผนงานที่ชัดเจน กําหนดตัวบ่งชี้ติดตามผลการดําเนินงาน และมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ที่สะท้อนสมรรถนะในตัวผู้เรียน อีกทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

1. ด้านการเรียนการสอน พบว่า คณะวนศาสตร์มีหลักสูตรที่หลากหลาย  สนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาค 
คณาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกจํานวนมาก มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิต อีกทั้งมีความทุ่มเท เอาใจใส่ 
และดูแลฝึกฝนนิสิตจนสามารถเป็นบัณฑิตที่รับใช้สังคมด้านวนศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

2. ด้านวิจัย พบว่า คณะวนศาสตร์ประสบความสําเร็จในด้านการวิจัย มีโครงการวิจัยจํานวนมาก (106 
โครงการ) และมีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยสูงถึง 90,399,699.39 บาท โดยเป็นงบประมาณจากแหล่งเงิน
ภายนอกสูงถึง 84,557,790.32 บาท หรือ คิดเป็น ร้อยละ 93.53 อีกทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่บุคลากรในด้านการหาแหล่งเงินทุนวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะวนศาสตร์ได้ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพิ่ม
จํานวนขึ้นอย่างมาก (จากเดิม 45 โครงการเป็น 64 โครงการ) และสามารถนําองค์ความรู้จากการให้บริการทาง
วิชาการมาใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยได้ แต่อย่างไรก็ตามโครงการการบริการทางวิชาการที่
ดําเนินการเป็นโครงการที่ดําเนินการตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นหลัก แต่การเข้าไป
ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องยังมีน้อย คณะควรเน้นการจัดทําโครงการ
บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนตามปรัชญาของคณะ “... พัฒนาการป่าไม้ รับใช้สังคม” 
ให้มากย่ิงขึ้น 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า คณะวนศาสตร์มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถนํามาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต แต่ยังขาดการนําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 

นิสิตคณะวนศาสตร์สามารถนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยนิสิตเอง ครบถ้วน
ในการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้วทั้งหมด 11 โครงการ/กิจกรรม  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะวนศาสตร ์

คณะวนศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 
 ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 25 – 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และ 
สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) โดยผลการประเมินตนเองภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพ
ระดับดี  เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี และตัว
บ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สมศ.14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.87 ได้คุณภาพระดับดี  

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการดําเนินงาน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัว
บ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี  เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.37 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สม
ศ.14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 ได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
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3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมิน 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 
เวลา 08.30–09.00 น.    คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพร้อมกัน  
      ณ ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ช้ัน 3 คณะวนศาสตร์ 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวนศาสตร์   

ณ ห้องประชมุ  FORTROP 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์  

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะวนศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 

ทั้งนี้ ขอให้หนว่ยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคญั ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   
รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองดา้นการบริหารจัดการ 
 และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสมัภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด    

ณ ห้องประชุม FORTROP 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
        - คณะกรรมการประเมินฯ กลุ่ม A : สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม FORTROP 
เวลา 13.00 – 13.45 น.  กลุ่มที ่1 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บรหิารของแต่ละภาควิชา  จํานวน 6 คน 
เวลา 13.45 – 14.30 น.  กลุ่มที่ 3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จํานวน 6 คน 
 



 11
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   - คณะกรรมการประเมินฯ กลุ่ม B : สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 310 
เวลา 13.00 – 13.45 น.  กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี จํานวน 9 คน 
เวลา 13.45 – 14.30 น.  กลุ่มที่ 4 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 2 คน 
เวลา 14.30 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม FORTROP 

วันพฤหสับดีที ่11 กรกฎาคม 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม FORTROP 
เวลา 09.00 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวนศาสตร์  

   ณ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี  
เวลา 10.00 – 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน  

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะวนศาสตร์รับทราบ ณ ห้องประชุม FORTROP 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ 
วนศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 
สัมภาษณ์ และตรวจหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
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เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวนศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมี
การดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 
ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพ
ระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก และ
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ 
และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้
คุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดี
มาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัว
บ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวนศาสตร์ ในรอบปี
การศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน

(เต็ม 5)  
หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.54 4.51   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.50 4.50   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.66 4.57   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.59 4.55   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.25 4.37   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 4.33 4.42   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 5 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.41 4.41   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 7 7 3 5 3.00 4.00 ได้ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 
7 ขาดข้อ 8 จํานวน
นิสิตแผน ก ไม่
มากกวา่ร้อยละ 30 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

60 60 59 75.64 62 79.49 5.00 5.00   

78 78

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

30 30 15 19.23 15.0 19.23 3.21 3.21   

78 78

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 6 6 5 5 4.00 4.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00 ขาดข้อ 5 ไม่มีนิสติ
หรือกจิกรรมนิสติที่
ได้รับการชมเชย
ระดับชาต ิ

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 90 90 162 92.05 162 92.05 4.60 4.60   

176 176

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 234 234   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 236 236   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 162 162   

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 49 49   

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา
อุปสมบท 

คน 1 1   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน 14 14   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน คน 0 8   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน 11,717.61 11,717.61   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมินจาก
นายจ้าง 

3.51 3.51 3.97 4.04 3.97 4.04 ใช้ข้อมูลจาก 
กองแผนงาน 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 25 24.00 30.77 34.50 40.59 5.00 5.00   

78 85

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด 

คน 78 85   

 การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  

ผลงาน 19 9.50 18 9.00

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

ผลงาน 18 13.50 34 25.50

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ 

ผลงาน 1 1.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 50 3.25 108.33 3.25 108.33 5.00 5.00   

3 3
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด 

คน 3 3   

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 1 0.25 1 0.25

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ  
สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

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

ผลงาน 3 3.00 3 3.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 0 0 422 5.41 422 5.41 4.51 4.51   

78 78

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 12 24.00 12 24.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 18 90.00 18 90.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 2.0 6.00 2 6.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 31 186.00 31 186.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 2 10.00 2 10.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 12 96.00 12 96.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0 0.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 10.00 1 10.00

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4.33 4.67   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ 
ปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 3 4 3.00 4.00 ได้ข้อ 4 เพิ่มมีการ
ประเมินระบบการให้
คําปรึกษา 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 4.04 4.24   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 180,000180,000 90,399,699.39 1,238,352.05 90,399,699 1,238,352.05 5.00 5.00   

73 73.0

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 31.75 38.3 30.75 37.0 5.00 5.00   

83 83.0
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 78.00 78.00   

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 5.00 5.00   

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 41 10.25 41 10.25

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ  
สมศ. 

2 1.50 2 1.50

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

20 20.00 19 19.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 20 10 12.05 10 12.05 3.01 3.01   

83 83

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 2 2   

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 5 5   

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 3 3   

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง 0 0   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 0 0 2.00 2.41 4.00 4.82 1.20 2.41   

83 83.0

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 0 0.00 0 0.00



 22
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เรื่อง 0 0.00 0 0.00

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 2 2.00 4 4.00

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 30 20.00 31.25 64.00 100.00 5.00 5.00 ทุกโครงการนําไปใช้
ประโยชน์ 64.00 64.00

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 7 6   

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 37 38   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 20 20   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 64 64   

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดี
อยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.33   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00 ขาดข้อ 5 นําผลการ
ประเมินไปปรบัปรุงฯ 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.54 4.54   

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 3 5.00 3.00 ขาดข้อ 4 และ 5 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 4 5 4.00 5.00 ได้ข้อ 5 เพิ่ม 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 6 4.00 5.00 ได้ข้อ 6 เพิ่ม  

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 0.00 0.00 4.7 4.7 4.70 4.70

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.83 4.29   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 9 9 9 7 5.00 4.00 ขาดข้อ 4 และ 9  

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 0 4.66 4.57 4.66 4.57
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกจํานวนมาก มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการ

วิชาการได้เป็นอย่างดี  
2. คณาจารย์มีความทุ่มเท เอาใจใส่ และดูแลฝึกฝนนิสิตจนสามารถเป็นบัณฑิตที่รับใช้สังคมด้านวน

ศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
3. มีหลักสูตรที่หลากหลาย  สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

และบริการวิชาการ และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาค 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการพิจารณาทบทวนและกําหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต ประเทศ และภูมิภาค 
2. หลักสูตรปริญญาตรี ควรมีการทบทวนวิชาพื้นฐานทางวนศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหาและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ TQF น้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicators)  

2. คณาจารย์ยังมีตําแหน่งทางวิชาการจํานวนน้อย  
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3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่สะท้อนสมรรถนะในตัวผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลลัพธ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน และปรัชญาขององค์กร “ความรู้คู่คุณธรรม ทําการวิจัย 
พัฒนาการป่าไม้ รับใช้สังคม” 

4. การวิจัยในชั้นเรียนหรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนยังมีน้อยและไม่
ชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการทําความเข้าใจ ให้ความรู้ กํากับและติดตาม รวมทั้งมีมาตรการในการกํากับและ

ติดตามทั้งการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การทวนสอบ และการปรับปรุง
หลักสูตร ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

2. คณะควรมีแผนพัฒนาคณาจารย์ที่ชัดเจน โดยกําหนดเป้าหมายผลสําเร็จ การสนับสนุน ส่งเสริม 
และมีมาตรการในการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน การวัดผล 
ประเมินผล และการทวนสอบ เป็นต้น 

3. คณะควรมีการกําหนดนโยบายกํากับและติดตามการดําเนินงานและการบริหารหลักสูตรด้าน
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
ปรัชญาขององค์กร โดยมีการจัดทําแผนงานที่ชัดเจน กําหนดตัวบ่งชี้ ติดตามผลการดําเนินงาน และ
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนสมรรถนะในตัวผู้เรียน อีกทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งทางด้าน
วิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. คณะควรกําหนดให้แต่ละหลักสูตรมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการแก้ปัญหาของผู้เรียน หรือพัฒนา
ผู้เรียน โดยอาจนําปัญหาในชั้นเรียน มากําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยในชั้นเรียน อีกทั้งอาจ
นําผลของการวิจัยในชั้นเรียนมาจัดการเป็นความรู้ หรือนําประเด็นความรู้จากผู้รู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. คณะมีสโมสรนสิิตวนศาสตร์ที่สามารถดําเนินกิจกรรมการพัฒนานิสิตได้ด้วยทีมงานของนิสิตเอง 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรสร้างแรงจูงใจ โดยการให้รางวัลกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดีเด่น 
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 จุดที่ควรพฒันา 
1. กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ชัดเจน 

2. ไม่มีการนําผลประเมินระบบการให้คําปรึกษาวิชาการมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีสโมสรนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 

2 กิจกรรม เชน่ ทักษะการเขียนงานวิจัย ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

2. ควรมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการให้คําปรึกษาวิชาการ โดยอาจนําผลจากการทาํ

แบบสอบถามมาทบทวนการให้บริการ  

 แนวปฏิบัติที่ดี 
นิสิตคณะวนศาสตร์สามารถนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยนิสิตเอง ครบถ้วน

ในการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวน
ศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรในด้านการหาแหล่ง

เงินทุนวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ  
2. คณะมีโครงการวิจัยจํานวนมาก (106 โครงการ) และมีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยสูงถึง 

90,399,699.39 บาท โดยเป็นงบประมาณจากแหล่งเงินภายนอกสูงถึง 84,557,790.32 บาท หรือ 
คิดเป็น ร้อยละ 93.53  

3. ปริมาณผลงานตีพิมพ์มีการพัฒนาการที่ดีมากโดยมีผลงานตีพิมพ์รวมทั้งสิ้น 63 ช้ิน  

  จุดที่ควรพฒันา 
1. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมีระดับคะแนนที่ลดลงจากปีก่อนคือลดลงจาก 6.29 เหลือเพียง 

3.01 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีการติดตามและรวบรวมการนําไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. จํานวนโครงการการให้บริการวิชาการมีการเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างมาก (จากเดิม 45 โครงการเป็น 64 
โครงการ) และสามารถนําองค์ความรู้จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการ
สอนและการวจิัยได้  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. โครงการการบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นโครงการที่ดําเนินการตามความต้องการของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนเป็นหลัก แต่การเข้าไปให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องยังมีน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรเน้นการจัดทําโครงการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนตามปรัชญา

ของคณะ “... พัฒนาการป่าไม้ รับใช้สังคม” ให้มากย่ิงขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 
1. การดําเนินงานของผู้บริหารและคณะกรรมการคณะมีการทํางานอย่างเป็นระบบ  
2. มีการจัดทําระบบสารสนเทศที่ดี 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. การกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ยังไม่ชัดเจนและยังไม่สะท้อนถึงการ

พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย โดยเฉพาะประเด็นของการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาอาจารย์และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ขาดการนําข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงิน นอกจากนี้ ไม่มีการ

ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงิน ตลอดจนติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการตัดสินใจ 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
2. ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานการประกันคุณภาพ 
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3. ไม่ได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารการดําเนินงานประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
2. คณะควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานการประกันคุณภาพ 
3. คณะควรจัดส่งเอกสารการดําเนินงานประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวนศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.64 4.71 4.00 4.66 4.53 5.00 5.00 4.64 4.71 4.00 4.004.66 4.53

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.55 4.55 4.53 4.63 4.53 4.59 4.69 4.59 - 4.70 4.70 - 4.68 4.68 4.53 4.61 4.70 4.57 4.58 4.664.68 4.61

  มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 4.57 4.57 4.57 4.71 4.71 4.71 - 4.70 4.70 - 4.70 4.70 4.57 4.57 4.70 4.59 4.71 4.714.70 4.71

  มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

4.55 4.55 4.50 4.67 4.50 4.60 4.67 4.60 - 4.69 4.68 - 4.68 4.68 4.51 4.63 4.69 4.57 4.59 4.634.68 4.61

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 3.07 3.07 - 3.47 3.47 5.00 5.00 3.07 3.84 4.00 4.003.47 3.68

เฉลี่ยภาพรวม 4.55 4.55 4.58 4.67 4.58 4.58 4.61 4.58 5.00 4.33 4.38 4.00 4.42 4.39 4.59 4.66 4.33 4.50 4.55 4.574.42 4.50

ผลการประเมิน ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก

ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.53 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์ มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตได้เป็นอย่างดี 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 
คณาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกจํานวนมาก  มีหลักสูตรที่หลากหลาย  สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาค  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.68 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
บุคลากรในด้านการหาแหล่งเงินทุนวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวนศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม
ทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดี
มาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 4.57 4.83 4.57 4.71 4.83 4.71 5.00 4.76 4.80 4.00 4.77 4.66 4.63 4.86 4.76 4.68 4.63 4.71 4.77 4.69

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.44 4.44 4.44 4.56 4.56 4.56 - 4.59 4.59 - 4.57 4.57 4.50 4.50 4.59 4.53 4.60 4.60 4.57 4.59

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 3.43 3.43 - 3.73 3.73 4.55 4.55 3.43 3.99 4.05 4.05 3.73 3.89

เฉลี่ยภาพรวม 4.55 4.55 4.58 4.674.58 4.58 4.61 4.585.00 4.334.384.00 4.42 4.39 4.59 4.66 4.33 4.50 4.55 4.57 4.42 4.50
ผลการ
ประเมิน 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก

ดี
มาก

ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี ดีมาก ดี
มาก

ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตทั้งนิสิตปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์และสาย
สนับสนุน มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีการจัดทําระบบสารสนเทศที่ดี 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการแสวงหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินทุนวิจัยจํานวนมาก 
รวมท้ังมีการจัดสรรเงินสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.89 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์  มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนมาก และมี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย มีความสามารถค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างผลงานใหม่ๆ ได้ อย่างไรก็
ตามคณะควรมีแผนพัฒนาคณาจารย์ที่ชัดเจน โดยกําหนดเป้าหมายผลสําเร็จ การสนับสนุน ส่งเสริม และมี
มาตรการในการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
และการพัฒนาด้านการเรียนการสอน  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวนศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน มี
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 
ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัว
บ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะกรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ.รวม สกอ.+
มก.

สกอ.รวมสกอ. สมศ. รวมสกอ. สมศ. รวมสกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.40 4.40 4.40 4.404.40 4.40 4.404.40 - 4.62 4.62 - 4.59 4.59 4.40 4.40 4.62 4.44 4.40 4.40 4.59 4.44

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

  2) ด้านวิชาการ 4.10 4.10 3.67 3.67 3.67 4.00 4.004.00 - 4.51 4.51 - 4.51 4.51 3.84 3.84 4.51 3.95 4.04 4.04 4.51 4.12

  3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.005.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

  4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- - 4.67 4.67 4.67 4.50 4.504.50 - 4.68 4.68 - 4.64 4.64 4.67 4.67 4.68 4.67 4.50 4.50 4.64 4.53

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.78 5.004.78 4.78 4.884.785.00 4.25 4.324.00 4.37 4.34 4.82 5.00 4.25 4.54 4.73 4.80 4.37 4.55

  1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 4.50 5.00 4.50 4.75 5.004.755.00 4.64 4.714.00 4.66 4.53 4.60 5.00 4.64 4.62 4.60 4.75 4.66 4.63

  2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.005.00 - 3.07 3.07 - 3.47 3.47 5.00 5.00 3.07 4.04 5.00 5.00 3.47 4.24

  3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.005.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

  4) ด้านการทาํนุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.004.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 4.00 4.00 4.50 4.33

เฉลี่ยภาพรวม 4.55 4.55 4.58 4.674.58 4.58 4.614.585.00 4.33 4.384.00 4.42 4.39 4.59 4.66 4.33 4.50 4.55 4.57 4.42 4.50

ผลการประเมิน ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก

ดี
มาก

ดี
มาก

ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี ดีมาก ดี
มาก

ดี ดี
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  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ

ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.12  ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.53 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์  มีความพร้อมด้านการเงิน มีแผนการเงินที่สามารถจัดสรรได้ตาม
พันธกิจและเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีสวัสดิการให้กับอาจารย์
และบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งความเหมาะสมทางด้านกายภาพ พบว่าคณะวนศาสตร์มีอาคาร และพื้นที่ใช้สอยที่
ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพียงพอต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะความเหมาะสมของพื้นที่ใช้
สอยต่อจํานวนนิสิต 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.63 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์ มีการ
ดําเนินการด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นไปตามแผน สําหรับการดําเนินงานด้านการบริการทางวิชาการ คณะควรเน้นการจัดทําโครงการ
บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนตามปรัชญาของคณะ ส่วนการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัย 
คณะมีโครงการวิจัยและมีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยสูงมาก โดยส่วนมากเป็นงบประมาณจากแหล่งเงิน
ภายนอก แต่การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมีระดับคะแนนที่ลดลงจากปีก่อน ดังนั้นคณะควรมีการติดตามและ
รวบรวมการนําไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ลําดับ ข้อมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการ
ยืนยัน 

1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 15 15

2 - -ระดับอนุปริญญา - -

3 - -ระดับปริญญาตรี 3 3

4 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 9 9

6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - -

7 - -ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 1 1

8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 9 9

9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

10 - -ระดับปริญญาเอก 2 2

11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 2

12 จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - -

13 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - -

14 - -ระดับอนุปริญญา - -

15 - -ระดับปริญญาตรี - -

16 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

17 - -ระดับปริญญาโท - -

18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

19 - -ระดับปริญญาเอก - -

20 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

- - 

21 - -ระดับอนุปริญญา - -

22 - -ระดับปริญญาตรี - -

23 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

24 - -ระดับปริญญาโท - -

25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

26 - -ระดับปริญญาเอก - -

27 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 14 14

28 - -ระดับอนุปริญญา - -

29 - -ระดับปริญญาตรี 2 2

30 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

31 - -ระดับปริญญาโท 10 10

32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
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ลําดับ ข้อมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการ
ยืนยัน 

33 - -ระดับปริญญาเอก 2 2

34 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

14 14 

35 - -ระดับอนุปริญญา - -

36 - -ระดับปริญญาตรี 2 2

37 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

38 - -ระดับปริญญาโท 10 10

39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

40 - -ระดับปริญญาเอก 2 2

41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - -

42 - -ระดับอนุปริญญา - -

43 - -ระดับปริญญาตรี - -

44 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

45 - -ระดับปริญญาโท - -

46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

47 - -ระดับปริญญาเอก - -

48 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ท้ังหมด 

- - 

49 - -ระดับอนุปริญญา - -

50 - -ระดับปริญญาตรี - -

51 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

52 - -ระดับปริญญาโท - -

53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

54 - -ระดับปริญญาเอก - -

55 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

1 1 

56 - -ระดับอนุปริญญา - -

57 - -ระดับปริญญาตรี 1 1

58 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

59 - -ระดับปริญญาโท - -

60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

61 - -ระดับปริญญาเอก - -

62 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

14 14 
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ลําดับ ข้อมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการ
ยืนยัน 

63 - -ระดับอนุปริญญา - -

64 - -ระดับปริญญาตรี 2 2

65 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

66 - -ระดับปริญญาโท 10 10

67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

68 - -ระดับปริญญาเอก 2 2

69 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

14 14 

70 - -ระดับอนุปริญญา - -

71 - -ระดับปริญญาตรี 2 2

72 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

73 - -ระดับปริญญาโท 10 10

74 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

75 - -ระดับปริญญาเอก 2 2

76 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

77 - -ระดับอนุปริญญา - -

78 - -ระดับปริญญาตรี - -

79 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

80 - -ระดับปริญญาโท - -

81 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

82 - -ระดับปริญญาเอก - -

83 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,616 1,616

84 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - -

85 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,213 1,213

86 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - -

87 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 371 371

88 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 342 342

89 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 29 29

90 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

91 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 32 32

92 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 78.0 78.0

93 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ
เทียบเท่า  

78.0 78.0 

94 - -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ 0.0 0.0
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ลําดับ ข้อมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการ
ยืนยัน 

เทียบเท่า  

95 - -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

16.0 16.0 

96 - -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

62.0 62.0 

97 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

- 76.10 

98 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 30.0 30.0

99 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - -

100 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 12.0 12.0

101 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 18.0 18.0

102 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 33.0 33.0

103 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - -

104 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2.0 2.0

105 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 31.0 31.0

106 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 14.0 14.0

107 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - -

108 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2.0 2.0

109 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 12.0 12.0

110 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 1.0 1.0

111 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - -

112 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - -

113 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1.0 1.0

114 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

- 22.64 

115 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 974 974

116 - -ระดับอนุปริญญา - -

117 - -ระดับปริญญาตรี 643.16 643.16

118 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

119 - -ระดับปริญญาโท 331.08 331.08

120 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

121 - -ระดับปริญญาเอก - -

122 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 357.00 357.00

123 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้
Wi-Fi กับสถาบนั 

3,080.00 3,080.00 
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ลําดับ ข้อมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการ
ยืนยัน 

124 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.13 4.13 

125 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.90 3.90 

126 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.87 3.87 

127 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.02 4.02 

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 236 236

129 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 234 234

130 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ) 

157 157 

131 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 5 5

132 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา - -

133 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว - -

134 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 49 49

135 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 1 1

136 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - -

137 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

11,717.61 11,717.61 

138 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ 2 16.2) 290 290

139 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ 2 16.2) - -

140 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ 2 16.2) - -

141 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

82 82 

142 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

143 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.04 4.04 

144 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 
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145 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

146 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

147 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

148 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

149 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

150 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF - -

151 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 211 211

152 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.97 4.04 

153 จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

52 52 

154 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - -

155 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

19 18 

156 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

18 34 

157 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 -

158 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) 

- - 

159 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - -

160 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - -

161 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - 

162 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - -

163 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

164 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 85 85

165 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

4 4 

166 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ 1 1



 44
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ลําดับ ข้อมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการ
ยืนยัน 

ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

167 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของสมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

168 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

169 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Sc
opus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

3 3 

170 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก) 

- - 

171 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - -

172 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - -

173 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - 

174 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - -

175 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

176 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 3 3

177 (สบช.)จํานวนนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร - -

178 (สบช.)จํานวนนกัศึกษารับเข้าท้ังหมด (รหัสเดียวกัน) - -

179 (สบช.)จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี - -

180 (สบช.)จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษาเดียวกัน - -

181 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 462.00 462.00

182 - -ระดับอนุปริญญา - -

183 - -ระดับปริญญาตรี 214 214

184 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

185 - -ระดับปริญญาโท 210 210

186 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

187 - -ระดับปริญญาเอก 38 38

188 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนฯ 

274.00 274.00 

189 - -ระดับอนุปริญญา - -

190 - -ระดับปริญญาตรี 144 144

191 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -



 45
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ลําดับ ข้อมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการ
ยืนยัน 

192 - -ระดับปริญญาโท 119 119

193 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

194 - -ระดับปริญญาเอก 11 11

195 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนฯ ท่ีน้อยกว่า 3.51 

2 2 

196 - -ระดับอนุปริญญา - -

197 - -ระดับปริญญาตรี 1 1

198 - -ระดับ ป.บัณฑิต - -

199 - -ระดับปริญญาโท 1 1

200 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

201 - -ระดับปริญญาเอก - -

202 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.37 4.37 

203 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.33 4.33 

204 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.09 4.09 

205 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

49.0 49.0 

206 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 83.0 83.0

207 จํานวนผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

1 1 

208 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 5,841,909.09 5,841,909.09

209 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,841,909.09 5,841,909.09

210 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

211 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

212 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 84,557,790.32 84,557,790.32

213 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84,557,790.32 84,557,790.32

214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

215 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

216 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 69.0 69.0

217 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 69.0 69.0

218 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

219 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

220 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 4.0 4.0
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221 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.0 4.0

222 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

223 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

224 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 9.0 9.0

225 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9.0 9.0

226 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

227 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

228 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ 1.0 1.0

229 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.0 1.0

230 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - -

231 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

232 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

41 41 

233 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 41

234 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

235 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

236 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

237 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

238 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

239 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

240 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

2 2 

241 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2

242 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

243 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

244 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ 
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

20 19 

245 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 19

246 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

247 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

248 จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ - -
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อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

249 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

250 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

251 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

252 จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา) 

- - 

253 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

254 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

255 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

256 จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

257 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

258 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

259 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

260 จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

261 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

262 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

263 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

264 จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

265 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

266 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

267 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

268 จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 10 10

269 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์นําไปใช้ประโยชน์ - -

270 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 4 4

271 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ - -

272 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - -

273 - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

- - 

274 - -ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

4 4 

275 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 64 64
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276 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการ
สอน 

7 6 

277 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 37 38

278 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอน
และการวิจัย 

20 20 

279 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 

3.94 3.94 

280 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 3.72 3.72

281 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 4.70 4.70

282 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

- - 

283 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 82 82

284 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.12 4.12 

285 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - -

286 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

287 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - -

288 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

289 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4 4

290 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด 82 82

291 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.12 4.12

292 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

- - 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

กลุ่มอาจารย์ เวลา 13.00 น. จํานวน 2 คน 

1. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารงานในด้านต่างๆของคณะ 
2. การทํา มคอ. ออนไลน์ อาจารย์รุ่นใหม่สามารถทําได้แมว่้ายังไม่ค่อยเข้าใจในการกรอกข้อมูล คณะมีการ

ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํา มคอ. และการมีเอกสารแนะนําการจัดทํา มคอ. มาใหผู้้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3. คณะมีการจัดประชุมใหญ่ทั้งคณะ 1 ครั้งประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 
4. การศึกษาระดับปริญญาเอกส่วนใหญ่ไม่จบภายในระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากมีสาเหตุหลายประการ 

เช่น การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ในรอบแรกไม่ผ่าน ทําให้ต้องใช้เวลาในการเขียนโครงร่างใหม่ เป็นต้น 
5. อาจารย์ให้ความร่วมมือในการทํางานประกันคุณภาพ โดยการให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ผลงานวิจัย และการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งงานการให้บริการทางวิชาการของคณะ อาจารย์ส่วนใหญม่ีส่วนร่วม   
6. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์มีทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
7. คณะมีการสนบัสนุนให้อาจารย์ไปพัฒนาทักษะภาพของอาจารย์ เช่น การลาศึกษาต่อ เป็นต้น  
8. การจัดทําแผนของคณะมีการระดมความคิดเห็นของอาจารย์ โดยเริ่มจากการทําแผนของภาควิชาไปเป็น

แผนของคณะ 
9. คณะมีการประเมินผลการฝึกงานของนิสิตในทุกปี โดยจะประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านสถานที่ 

ด้านกิจกรรมต่างๆ และปญัหาต่างๆ และนํามาผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมในครัง้ต่อไป 
10. อาจารย์มีการนําผลงานวิจัยและงานบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยการนํา

งานวิจัยไปเป็นกรณีศึกษาในวชิาที่เรียน มีหลักฐานคือ power point ประกอบการเรียน 
11. อาจารย์มีนิสิตในที่ปรึกษา ประมาณ 3-8 คน  
12. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ จะมีการรวบรวมรายชื่อนิสิตในที่ปรึกษาและจัดส่งแฟ้มประวัตินิสิตถึง

อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน โดยนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกช่องทางทั้งเบอร์มือถือ 
อีเมล 

13. อาจารย์มีความเห็นว่าการช่วยให้นิสิตได้เกรดเพิ่มขึ้น จะต้องให้นิสิตวิเคราะห์ตนเองก่อนว่ามีปัญหาอะไร 
จึงหาวิธีการแก้ไขต่อไป  

14. อาจารย์มีการวางแผนในการขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น  
15. คณะมีระบบพี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์พ่ีเลี้ยงจะสอนงานให้ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

รวมถึงการให้อาจารย์เข้าร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น 
 
กลุ่มบุคลากร เวลา 13.45 – 14.30 น. จํานวน 7 คน 

1. การเลือกบุคลากรเข้าสัมภาษณ์ มีการแบ่งกลุ่มตามประเภทพนักงาน  
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2. ความในใจที่อยากบอกคณะ 
- บุคลากรมีความอบอุ่น เป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสามัคคีกันดี 
- อยากให้คณะช่วยเหลือบุคลากรในด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงาน

ราชการ การขยายวงเงินกู้ของคณะ และค่าตอบแทนล่วงเวลาได้ไม่เท่ากันกับคณะอื่นๆ 
-  สิ่งอํานวยความสะดวกของคณะ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า 
- อยากได้ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และอยากทํางานที่คณะวนศาสตร์ เนื่องจาก 

รู้สึกรักและผูกพันกับคณะวนศาสตร์ 
3. การสัมมนาของคณะที่จัดภายนอกมหาวิทยาลัย คณะจัดปีละครั้ง มีบุคลากร ประมาณ 103 คน โดยมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานต่างๆ เช่น การทํางานสารบัญ พูดถึงปัญหาที่เกิดในการ
ทํางาน และหาแนวทางการแก้ไข  

4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการทํางานประกันคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูล ซึ่งบุคลากรคิดว่างานประกันคุณภาพ
เป็นภาระงานมากขึ้น พบปัญหาเรื่องการติดตามข้อมูลจากภาควิชาเพื่อรวบรวมเป็นระดับคณะ และเรื่อง
การทํา มคอ. ที่ทําไม่ครบ บางครั้งทําไม่ทัน การประชาสัมพันธ์ และเก็บหลักฐาน ทีม่ีปัญหาแทบทัง้สิ้น 

5. คณะมีการสนบัสนุนทุนในการศึกษาต่อ 80,000 บาทต่อปีมีจํานวนจํากัดปีละ 2 คน คนละ 40,000 บาท 
6. การอบรมสัมมนาดูงานคนละ 2 ครั้ง และทนุเรียนภาษาอังกฤษให้ 20,000 บาท  

 
กลุ่มผู้ใชบ้ัณฑิต จํานวน 2 คน 

1. บัณฑิตที่คณะวนศาสตร์จบไปตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือไม่ 
- คุณสมบัติของนิสิตที่จบไปตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติ

ในด้านการเอาใจใส่ต่องานที่ทํา การทุ่มเท มีน้ําใจ ซื่อสัตย์และนิสิตมีความใฝ่รู้ กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและวิทยาการใหม่ๆ 

2. เมื่อเปรียบเทียบบัณฑิตคณะวนศาสตร์กับบัณฑิตคณะอื่นๆ 
- ความรู้ความสามารถของนิสิตคณะวนศาสตร์มีความรู้ความสามารถไม่แตกต่างจากบัณฑิตคณะอื่น

หรือสาขาวิชาอื่นๆ 
3. นิสิตที่จบจากคณะวนศาสตร์ประกอบอาชีพ รับราชการเป็นส่วนใหญ่ เช่นทํางานที่กรมอุทยานแห่งชาติ 

กรมส่งเสริมการเกษตร หรือโรงงานทํากระดาษ  
4. สิ่งที่จะต้องสอนเพิ่มเติมให้กับนิสิตจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ในการทํางาน คือการใช้เครื่องมือเฉพาะ

ทางบางตัว ส่วนใหญ่ก็สามารถทํางานได้ดี  
5. ความแตกต่างระหว่างนิสิตหญิงและชาย มีความแตกต่างกันในเรื่องของการตัดสินใจ ความคล่องตัวใน

การทํางานผู้ชายจะมีมากกว่าผู้หญิง ส่วนเรื่องความละเอียดรอบคอบผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชาย 
6. ทักษะทางด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี 

- ทักษะด้านการใช้ภาษาและการนําเสนอผลงานของนิสิตยังไม่ดีเท่าที่ควรส่วนเรื่องการใช้เทคโนโลยี 
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 



 51
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

7. คณะมีความเปลี่ยนแปลง มีช่ือเสียงและการยอมรับในปัจจุบันอย่างไร 
- คณะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานที่ และมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น 
- ช่ือเสียงของอาจารย์เป็นที่รู้จักและเกิดจากความผูกพันระหว่างศิษย์กับอาจารย์ และการมี

สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เช่นการเชิญอาจารย์เข้าร่วมทํางานวิจัย การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
เนื่องจากเป็นอาจารย์ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ 

8. คณะมีการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานข้างนอก เช่นการเป็นวิทยากรในการอบรมต่างๆ และการทํา
วิจัยร่วมกับหน่วยงานข้างนอก 

 
กลุ่มนิสิตทุกระดับชั้น จํานวน 11 คน 
ปริญญาตรี 

1. หลักสูตรและรายวิชาที่เรียน หรือวิชาเฉพาะ และวิชาพื้นฐาน มีความหลากหลายและเพียงพอต่อความ
ต้องการและความสนใจของนิสิตในระดับปริญญาตรีแล้ว 

2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพและวงจรคุณภาพ (PDCA) และสามารถอธิบายได้ว่านําไปใช้
ในการจัดกิจกรรมอย่างไร 

3. คณะจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตได้เข้าร่วมทุกปี เช่น
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 

4. อาจารย์ดูแลนิสิตเป็นอย่างดี และสอนเน้นในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
ปริญญาโท 

1. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร 
2. อุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต ในการทําวิจัย เช่น เครื่องวัดต่างๆ  
3. ควรมีสโมสรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

นิสิตประดับปริญญาเอก 
1. ควรมีศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล หรือใช้ระบบเสียงตามสายในช่วงเวลาพักเที่ยง เพื่อแจ้งข่าวแก่นิสิต   

เช่นเรื่องทุนต่างๆ  การประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ ฯลฯ  
2. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สําหรับงานวิจัยมีจํานวนจํากัด เมื่อเสียต้องส่งซ่อมซึ่งใช้เวลานาน จึงส่งผลต่อการ

จบการศึกษาของนิสิต 
3. ควรมีศูนย์ประสานงานคณะที่คอยรวบรวมข้อมูล เพื่อให้บริการแก่นิสิตระดับปริญญาโทและเอก  

 
กลุ่มศิษย์เก่า จํานวน 2 คน 

1. หลักสูตรและรายวิชาที่เรียน หรือวิชาเฉพาะ และวิชาพื้นฐาน ควรมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตร 
เช่น ควรให้รายวิชา GIS เป็นวิชาพื้นฐาน สําหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ เนื่องจากการประกอบอาชีพในสาย
งานนี้จําเป็นต้องใช้ 

2. ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของนิสิต 
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3. ข้อแนะนําหลักสูตรหรือกิจกรรม 
- ควรมีการจัดกีฬาสานความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตปริญญาโทและนิสิตปริญญาเอกเอก 
- ควรมีวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน  
- ตําราเรียนของแต่ละสาขาวิชาควรมีเพิ่มมากขึ้น 
- ควรมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ หรือมีการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนิสิต 

4. สิ่งที่อยากฝาก 
- เรื่องการสูบบุหรี่(สถานศึกษาควรเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่) 
- สภาพแวดล้อมในคณะวนศาสตร์มีการปรับสภาพที่ดีกว่าเก่า 
- ควรมีการประสานงาน เพื่อลดช่องว่างของอาจารย์รุ่นใหม่กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ 
- สมาคมศิษย์เก่าไม่ค่อยมีบทบาทเท่าที่ควร 
- การจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าต้องมีความชัดเจน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า        

เช่นการจัดสัมมนาทางวิชาการ  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 53
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 

 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมชมหน่วยงาน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 

 

 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชมหน่วยงาน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชมหน่วยงาน 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินฯ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพ
ภายในให้ผู้บรหิารและบุคลากร รับทราบ 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารและบคุลากรเข้าร่วมรับฟังรายงานสรุปผล
การประเมินฯ 
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คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร
หน่วยงาน  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
 


