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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 

2557 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 
2557 – 31 สิงหาคม 2558) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

การ ประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายใน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา  2557  
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2558 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและ
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.44 
ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 1.90  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 19 หลักสูตร และ “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 4 หลักสูตร องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับดี มาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4  
คะแนนเฉลี่ย 5.00  องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย  4.19 
องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย  4.00 องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับ พอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 และองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 2.70 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม  เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1. คณะฯ มีศักยภาพในการหารายได้ เพราะมีความพร้อมในด้านตัวบุคลากรและสถานที่  

 โอกาสในการพัฒนา 
1. เร่งท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ แผนในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และแผนงานบริการ

วิชาการ 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบ ปีการศึกษา 2556   พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการ ทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 20 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 15 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินงาน 5 กิจกรรม  
ได้แก่  

1. ควรมีโครงการบูรณาการระหว่างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสายสังคมศาสตร์ในการให้บริการ
แก่สังคมเช่นโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ต้องการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจเป็นต้น 

2. กลยุทธ์ทางการเงินจะต้องมีการรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะและผู้ปฏิบัติทราบ 
3. ควรมีการปรับภาระงานสอนและงานวิจัยให้มีความสมดุลหรือจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ือลดภาระงานสอน 

รวมทั้งปรับโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้จ านวนรายวิชาพ้ืนฐานลดลง 
4. โครงการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินผลแต่ไม่พบหลักฐานการน าเอาผลการ

ประเมินมาปรับปรุงในการด าเนินการครั้งต่อไปในแบบฟอร์มการขอโครงการมีข้อ  "มีการน าผลการ
ประเมินไป 
4.1 ก าหนดแบบฟอร์มโครงการ ใหม่ ให้ครบ PDCA 
4.2 เสนอแบบฟอร์มโครงการ เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาและมีมติให้

น าไปใช้ภายในคณะ 
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ (โดยย่อ) 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 5 องค์ประกอบ โดยได้รับ
การตรวจจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 16 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 16 ในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556– 31 พฤษภาคม 2557) ระหว่างวันที่ 29-31 
กรกฎาคม 2557  พบว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ 
โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ                 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี 

 
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ หารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือ ยืนยัน สภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน                         
ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของคณะ  ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่ 22  กันยายน 2558 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทางการ

ประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม SC9-110 ชั้น 1 อาคาร 9 
เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน พบผู้บริหารคณะฯ ณ ห้องประชุม 

SC9-110 ชั้น 1 อาคาร 9 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์  และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  
เวลา 09.45 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะฯ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ ขอให้

หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   
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3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพ่ือซักถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 

วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 
เวลา 09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง (กรณีท่ีไม่สามารถ

ตัดสินผลการประเมินได้) ณ ห้องประชุม SC9-110 ชั้น 1 อาคาร 9 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 11.00 – 13.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพื่อชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะฯ 
ณ ห้องประชุม SC9-508 ชั้น 5 อาคาร 9 

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

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  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.44 
ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 1.90  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 19 หลักสูตร และ “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 4 หลักสูตร องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับดี มาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4  
คะแนนเฉลี่ย 5.00  องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย  4.19 
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องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย  4.00 องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับ พอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 และองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 2.70 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00-1.50 การด 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 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 1.43 5.00 1.90 2.70 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.76 5.00 2.82 4.19 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

รวม 2.26 4.43 2.36 3.44 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน
ระดับต้อง
ปรับปรุง 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดับต้อง
ปรับปรุง 

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

  

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2557 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

  

ภาพรวมผลประเมิน                   3.65 3.44 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต                   2.87 2.70 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม N/A 43.67 23 1.90 43.67 23 1.90   1.90 1.90 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

N/A 128 198 64.65 96 198 48.48   4.03 3.03 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

N/A 41 198 20.71 40 198 20.20   1.29 1.26 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

N/A         0.00 0.00 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า (สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ) = 33.78 

 33.78-20 20 68.90 33.78-20 20 68.90     

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) = 34.50 

 34.50-25 25 38.00 34.50-25 25 38.00     
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี N/A   6   6   5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี N/A   6   6   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย                 4.08 4.19 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

N/A     6   6   5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

N/A 34,442,497.00 186 4.61 34,442,497.00 172 4.76   4.61 4.76 

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  19,867,497.00 107 4.22 19,867,497.00 100 4.52     

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  14,575,000.00 79 9.22 = 5.00 14,575,000.00 72 10.12 = 5.00     

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

N/A 64 186 34.00 64 172 37.21   2.64 2.82 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

  

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  60.4 107 56.45 60.4 100 60.4   4.70 5.00 

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3.6 79 4.56 3.6 72 5.00   0.57 0.63 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ           5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม N/A   6   5 
(มีข้อ 2,3,4,5,6) 

  5.00 4.00 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

          5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

N/A   6   5   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ           4.00 3.50 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

N/A   6   5 
((มีข้อ 2,3,4,5,7) 

  4.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

N/A     5   3 
(มีข้อ 1,2,3) 

  4.00 3.00 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  2.87 ได้คุณภาพระดับพอใช้  ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.70 ได้คุณภาพระดับพอใช ้
 จุดเด่น 

1. มีระบบการบริหารและพัฒนานิสิตที่ดี 

โอกาสในการพัฒนา 
1. เพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก โดยใช้เงินรายได้ของคณะฯ 
2. คณะฯ สามารถเพ่ิมอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
3. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ด้วยการเพ่ิมจ านวนอาจารย์ให้มากขึ้น 

หรือลดปริมาณการรับนิสิตปริญญาตรีให้น้อยลง 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย จ านวน  3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  4.08  ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับด ี 
 จุดเด่น  

1. อาจารย์ในบางสาขามีความสามารถในการหาทุนวิจัยได้มาก  

 โอกาสในการพัฒนา 
1. เพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 
2. เพ่ิมเงินทุนวิจัยที่จะได้รับจากภายนอก 
3. เพ่ิมผลงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการมากข้ึน      

และลดภาระงานสอนของอาจารย์ให้น้อยลง  
 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี
 จุดเด่น  

- 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรมีแผนงานบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
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2. ควรมีโครงการบูรณาการระหว่างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสายสังคมศาสตร์ในการ
ให้บริการแก่สังคม เช่น โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ต้องการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ เป็นต้น 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
จ านว น 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00                   
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 จุดเด่น  

- 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะฯ ควรก าหนดทิศทางของเป้าหมายของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมว่าผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการต่างๆจะส่งผลอย่างไรให้แก่คณะฯ เช่น ผลการพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
หรืออัตลักษณ์ IDKU ของนิสิตและบุคคลากร โดยจะต้องปรับแผนให้ชัดเจน โดยเฉพาะ ตัวชี้วัดของ
แผนฯ (outcome) และตัวชี้วัดของโครงการ ( output) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ            
ที่ต้องการ 

  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับดี            
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับดีพอใช ้
 จุดเด่น 

- 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะฯ ควรเร่งด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลและผู้มีส่วนได้เสีย
ของคณะฯ โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันในการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือ ก าหนด Vision ที่คณะฯ
ต้องการจะเป็นในอนาคต โดยจะต้องร่วมกันก าหนดรายละเอียดของแผนให้มีความสอดคล้องกันใน
ทุกข้อ 

2. ในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ครั้งต่อไป คณะฯ ควรจัดท าแผนและก าหนดตัวชี้วัดที่
เป็น output และ outcome ที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา หรือการแก้ปัญหาขององค์กร
ให้ชัดเจน 
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3. คณะฯ ควรเร่งจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
แผนพัฒนาบุคคลตามเส้นทางความก้าวหน้าของรายบุคคล และแผนพัฒนาบุคคลตามที่ทิศทาง           
การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 


