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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ภายใต้กรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่มีการพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผล
ลัพธ์และกระบวนการที่เป็นระบบ ภายใต้การด าเนินการตามพันธกิจของสถาบัน เพื่อควบคุมคุณภาพ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน ให้ได้
ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะวิชา และภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อสังคมและสาธารณชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประเมินคุณภาพภายในซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของคณะ โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง วิเคราะห์หาจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา พร้อมทั้ง
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคณะฯ ให้ดีขึ้นเป็นประจ าทุกปี   

การประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 2558 เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557   
(1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558 ) นั้น คณะฯ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ภายใต้องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และระดับคณะวิชา ภายใต้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 26 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

สุดท้าย ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาการประเมินคุณภาพได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับค าแนะน าอันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคณะให้มีความก้าวหน้าต่อไป  
  
 
 

     (อาจารย์ ดร.อนามัย  ด าเนตร) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

วันที่  16  ตุลาคม  2558 
 
 



สารบัญ 

หน้า 

บทน า  บทสรุปผู้บริหาร ................................................................................................................................... 1 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ................................................................. 4 

บทที่ 1  โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ................................................................................ 8 

บทที่ 2  การรายงานผลการด าเนินงาน .......................................................................................................... 21 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2557 ........................................................... 21 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา ................................... 25 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต ............................................................................................................................ 30 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ........................................................................................................................................ 41 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ....................................................................................................................... 48 

องค์ประกอบท่ี 4การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ................................................................................................ 50 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ......................................................................................................................... 52 

บทที่ 3  สรุปการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของคณะวิชา ............................................................................. 62 

3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา .................................................................. 62 

บทที่ 4   การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2556   รายละเอียดดังแนบ ............................................................................................... 64 

บทที่ 5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน                    
ประจ าปีการศึกษา 2557 ................................................................................................................... 80 

ภาคผนวก ...................................................................................................................................................... 84 

ภาคผนวกท่ี 1คณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะวิชา ................................................................................. 85 

ภาคผนวกท่ี 2 ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ .............................................................................................................. 86 

ภาคผนวกท่ี 3ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน .................................................................................... 87 

ภาคผนวกท่ี 4ภาพกิจกรรม ...................................................................................................................... 88 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                             1 

บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน สถาปนาเมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2536  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  

สรุปวิเคราะห์ผลงานเด่น 
 บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ.ดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้  โครงการจัดตั้งภาควิชา

ฟิสิกส์ได้รับรางวัล “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จากมูลนิธิ โทเร เพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์ค
นายเลิศ ในงาน “The 21 Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation” โดยส่งเรื่อง การ
หาคุณสมบัติของการเป็นโฟโตโวลตาอิกจากการสังเคราะห์อนุภาคควอนตัม แบบจุดของแมงกานีสเทลลูไรด์/คอป
เปอร์เทลลูไรด์เพ่ือใช้ในการเป็นสารรับไวแสง 2 ชั้น บนโฟโตอิเล็กโทรดของสารกึ่งตัวน าโลหะออกไซด์ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์  

 ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ โดย นายก อบจ.สุพรรณบุรี ได้รับความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยมี อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม รองหัวหน้าภาควิชา
โรคพืชคณะเกษตร ก าแพงแสน ได้มาเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับให้ความรู้
ในการจัดการกับผักตบชวา  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความใสสะอาด ไม่ประสบปัญหาการกีด
ขวางของผักตบชวา ในแม่น้ าท่าจีนและคูคลอง ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 ตามมาตรา 17 (5) การคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือควบคุมการขยายพันธุ์ การ
แพร่กระจายของผักตบชวาในแม่น้ าท่าจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี   โดยวธิีการฉีดพ่นยาด้วยเชื้อรา เพ่ือควบคุมการ
แพร่กระจายของผักตบชวาในแม่น้ าท่าจีนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าแปลงสาธิตการก าจัดผักตบชวาด้วย
การระบบการชีวภาพ  

 รอบปีการศึกษา 2557 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนให้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่ออบรมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   จ านวน 2,746,964 บาท  

 รอบปีการศึกษา 2558 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนให้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่ออบรมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   จ านวน 3,729,960 บาท  
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 นายจักกฤช ดวงแป้น นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล “นักศึกษา
รางวัลพระราชการ ระดับอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทาน ใบประกาศนียบัตร เข็ม
กลัดพระราชทานและทุนการศึกษา   

 นายพงศกร นิตย์มี  นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการพืช ได้รับรางวัล 1st Prize Poster 
Presentation Awards ในหัวข้อ “The Effects of Calcium Silicate on Density of Trichomes in Field 
Corn”  The 2nd International Symposium on Agricultural Technology (ISAT 2015)  A-One Star Hotel 
Pattaya, Thailand 

 นายเกรียงไกร แสงไข่ นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการพืช ได้รับรางวัลยอดนิยม ระดับชมเชย 
ประเภทบรรยาย ในหัวข้อ ผลของแคลเซียมซิลิเกตต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกมันบางช้าง ในงานประชุมทางวิชาการ
เมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง วันที่ 9-11 มิถุนายน 2558  

 นายวรพนธ์ ทองวิรัตน์สกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ
รางวัล   SCG CBM Innovative  Suggestion Award  จากการประกวดนวัตกรรมแนวคิดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อ
องค์กร 

 นางสาวแคทลียา เมืองมนประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้รับประกาศเกียรติคุณเพ่ือแสดงว่า นางสาวแคทลียา เมืองมนประเสริฐ  ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษา
ดีเด่น ระดับดีเยี่ยมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2558  

 รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธ์  รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์ และนายขวัญชัย นิ่มอนันต์ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับกองงาน “หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิ มิราเคล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ  และศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ เพื่อนพ่ึง (ภาฯ)-ศวท. มูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย จัดโครงการ”184 ภาคีเครือข่ายจุลินทรีย์ธรรมชาติเพ่ือผลิตก๊าซหุงต้มจากผักตบชวา เพ่ือน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ในปีพุทธศักราช 2559  

 อ.ดร.อนามัย ด าเนตร  เป็นหัวหน้าโครงการ และ อ.สุภณิดา พวงผกา ผู้ร่วมวิจัย ได้รับ
งบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จัดท า โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง โครงการส ารวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรทัศน์ต่อคุณภาพรายการ
โทรทัศน์ดิจิตอลทีวีภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช.  จ านวน 2,000,000 บาท                  

 อ.ดร.อนามัย ด าเนตร  เป็นหัวหน้าโครงการ และ อ.สุภณิดา พวงผกา  ผู้ร่วมวิจัยโครงการพัฒนา
วิชาการ ได้รับงบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจัดท าโครงการส ารวจทัศนคติและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในบริการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 6,000,000 บาท   

 อ.ดร.อนามัย ด าเนตร  ได้รับงบประมาณในการจัดท าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลในฝั่ง
อ่าวไทย โดยเครื่องบินทะเล จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  จ านวนเงนิ 3,424,000 บาท 
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 อ.ดร.ปัทมา จันทร์เจริญสุข ภาควิชาศิลปศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษางานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิเคราะห์จัดท าแนวทางแผนพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการของไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558 จ านวน 2,900,000 บาท 

 อ.ดร.ปัทมา จันทร์เจริญสุข ภาควิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดท าโครงการพัฒนาวิชาการ จากกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือด าเนินการการเรียนการสอนทางไกลจ านวน  6 หลักสูตร จ านวน
เงิน 3,800,000 บาท 

 อ.ดร.กิตติพจน์ เพ่ิมพูล  ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 
จังหวัด จ านวนเงิน 26,950,000 บาท   

 อ.ดร.กิตติพจน์ เพ่ิมพูล  ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ต าบล คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี  จ านวนเงิน 13,900,000 
บาท   

 อ.ดร.กิตติพจน์ เพ่ิมพูล  ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร(องค์การมหาชน)  งานศึกษาวิจัยเรื่อง บริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ จ านวนเงิน 
1,999,500 บาท   

จุดเด่นในภาพรวม 
 อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีผลงานทางด้านวิชาการจ านวนมากและต่อเนื่อง 

โอกาสในการพัฒนา 
 ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น  

 ควรมีการประเมินระบบและกลไกในการรับนิสิต เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติและจ านวนที่
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

 ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านจ านวนและคุณภาพและเร่ง
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความจ าเป็นต่อหลักสูตร  

 ควรมีการวางแผนเพ่ือจัดหาเครื่องมือพ้ืนฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมให้
เพียงพอต่อความต้องการ 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2556 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน  
(ระบุการด าเนินงานโครงการกิจกรรม) 

ผู้ก ากับ
ดูแล/

ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1. การมีสาขาวิชาที่หลากหลายท าใหต้้องบริหารงานภายใต้สาขา

ที่แตกต่างกันมาก จึงสรา้งจุดเด่นได้ยาก 
คณะฯ จัดโครงการทบทวนและจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2558-2561  

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
ยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพ 

2. การก าหนดกลยุทธ์และการปฏิบัตกิารควรมีการประเมินและมี
แผนการที่แสดงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการปฏิบตัิงาน 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

งานนโยบาย
และแผน 
รวบรวม 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารย์มภีาระงานสอนมาก จนไม่มีเวลาส าหรับการท าวิจัย 

ท าให้อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย 
อยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูลและ
หาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้อาจารยม์ีภาระงาน
สอนที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการการศึกษา
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

2. ระบบการติดตามการน าผลจากการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่ชัดเจน 

ได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมลูการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุเพื่อติดตาม
และรวบรวมข้อมลูให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

รองคณบดี
ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. วัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนในบางส่วนมสีภาพ
ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่ทันสมยัและยังไม่พบระบบการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการเข้าถึง 
ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร 

คณะฯ มีการจดัท าแผนความต้องการงบลงทุน 
ระยะเวลา 5 ปี  พ.ศ. 2558 -2562 กอปรกับ
ปีการศึกษา 2557 คณะฯ มีการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรโดยตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ เป็นเกณฑ์ประเมินท่ีทุก
หลักสตูรต้องด าเนินการ 

หัวหน้า
ภาควิชา และ
หน่วยงาน
เทียบเท่า  

4. การให้ทุนสนับสนุนนิสิตทีต่้องท างานในวิชาปัญหาพิเศษยังไม่
เพียงพอ 

ภาควิชาต้นสังกัดหลักสูตรทีม่ีการท าปัญหา
พิเศษได้เอกสารงบประมาณส่วนหนึ่งสมทบ
ด้วย นอกจากใช้งบประมาณจากกองทุน
พัฒนานิสิต 

รองคณบดี
ฝา่ยวิชาการ 

5. ควรมีการปรับภาระงานสอนและงานวิจัยให้มีความสมดุล
หรือจ้างอาจารย์พเิศษ เพื่อลดภาระงานสอน รวมทั้งปรับ
โครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้จ านวนรายวิชาพื้นฐานลดลง 

อยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูลและ
หาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้อาจารยม์ีภาระงาน
สอนที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการการศึกษา
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

(ระบุการด าเนินงานโครงการกิจกรรม) 
ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

6. ควรมีการพิจารณาการจดัตั้งศูนยเ์ครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการ
รวม เพื่อลดภาระในด้านค่าใช้จ่ายการเข้าถึงหรือวางแนว
ปฏิบัติในการเข้าถึงให้ดียิ่งข้ึน 

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดหาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่มีราคาสูง  เพื่อให้ทุกภาควิชา
ใช้ร่วมกัน 

หัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

7. ควรพิจารณาหางบประมาณสนับสนุนด้านห้องปฎิบตัิการหรือ
ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลในการสร้างอาคารปฏบิัติการ
ปฏิบัติงานท่ัวไปจ านวน 1 หลัง เปน็เงิน 
168,150,000 บาท 

หัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก แต่ความสัมพันธ์และ

ความสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนกลยุทธ์เพียงบางส่วน 
จึงควรด าเนินการให้สอดคล้องตามแผนให้มากขึ้น 

2. ในภาพรวมยังขาดการด าเนินการที่ครบวงจร PDCA คือมีการ
ประเมินผลแตไ่ม่ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงหรือปรบัใช้ในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป มีการรายงานผลการประเมินในท่ีประชุมและ
เสนอให้ปรับปรุงตามผลการประเมิน แต่ไม่ปรากฎการบันทึก
รายละเอียดของการปรับปรุงและไม่ปรากฎหลักฐานการปรับปรุงใน
การจัดครั้งต่อไปในตัวโครงการ จงึควรน าขั้นตอนสุดท้ายมาท าให้
เป็นรูปธรรมด้วย 

ฝ่ายกิจการนิสติ จัดโครงการสัมมนาฝ่าย
กิจการนิสติ เมื่อวันท่ี 23 - 24 กรกฏาคม 
2558 ซึ่งในท่ีประชุมได้มีการพูดคยุถึงการ
น าผลการประเมินนั้นมามาปรับปรุงและ
ระบุลงในโครงการ เพือ่ให้การจดัโครงการ
ในครั้งจะไดม้ีการปรับแก้ให้เป็นรปูธรรม
มากขึ้น 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต /ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย
พัฒนานิสิต 

   
   

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. ควรลดภาระงานสอนเพื่อให้อาจารย์มีเวลาให้การท าวิจัยมากขึ้น มีเพียงบางภาควิชาท่ีอาจารย์มีภาระงานวิจัยไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าในฐานะ
อาจารย์ผู้สอน ซ่ึงอยู่นอกเหนือกรอบงานวิจัย
ของฝ่ายวิจัย ดังน้ัน เห็นควรให้ภาควิชา
วิเคราะห์ภาระงานของตนเอง 

- 

2. ควรมีเครื่องมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ท่ีจ าเป็นท่ีสามารถช่วยสนับสนุน
งานวิจัยให้มากขึ้น  

 เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณในการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ แต่ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยฯ ได้
จัดสรรพื้นท่ีส่วนกลางท่ีมีครุภัณฑืท่ีสามารถ
สนับสนุนงานวิจัยให้มากขึ้น และครุภัรฑ์
บางส่วนได้มอบให้แต่ละภาควิชา/โครงการ
จัดต้ังภาควิชาดูและ และศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
ได้วางแผนเพื่อด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นต่อไป 

หัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการ
วิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

(ระบุการด าเนินงานโครงการกิจกรรม) 

ผู้ก ากับ
ดูแล/

ผู้รับผิดชอ
บ 

3. ให้มีการจัดท าวารสารด้านสังคมศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่มากขึ้น 

 มีวารสารด้านสังคมศาสตร์ท่ีมีคุณภาพจ านวน
มากที่เป็นท่ียอมรับอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณไม่
เพียงพอ ดังน้ันฝ่ายวิจัยจะด าเนินการรวบรวม
รายชื่อวารสานด้านสังคมศษสตร์และแจ้งให้
บุคลากรทราบเพื่อบุคลากรจะได้มีการตีพิมพ์
และเผยแพร่งานวิจัย 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

4. ควรมีการรวบรวมคัดสรรหรืองานท่ีสร้างสรรค์ให้เป็นองค์ความรู้แก่
บุคคลท่ัวไปและวิเคราะห์น าผลงานวิจัยมาสังเคราะห์ 

รวบรวม Research focus ของอาจารย์แต่ละ
คนเพื่อจัดกลุ่มประสานงานให้เกิดกลุ่มวิจัย และ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัย  

หัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการ
วิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

5. ควรให้นิสิตโท-เอกมาช่วยสอนในวิชาปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อลดภาระ
งานสอนของอาจารย์  

บัณฑิตวิทยาลัย มก.ได้จัดสรรทุนจ านวนมาก
ให้แก่นิสิตโท-เอกมาช่วยสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการพื้นฐานแล้วในทุกภาคการศึกษา   

- 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ควรมีการวางแผนการด าเนินการโครงการการบริการวิชาการแก่

สังคมท่ีสามารถด าเนินโครงการได้ตามวงจร PDCA และในส่วนของ
การด าเนินการในโครงการย่อย ควรน าผลท่ีได้จากการประเมินมา
ปรับปรุงในครั้งถัดไป  

มีแผนบริการวิชาการในภาพรวมของคณะ ยังไม่
มีการจัดท าแยกเป็นแผนบริการวิชาการท่ีชัดเจน  

หัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก แต่ความสัมพันธ์และความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์เพียงบางส่วน จึง
ควรด าเนินการให้สอดคล้องตามแผนให้มากขึ้น 
 

มีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี 2558-2561  

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
พิเศษและฝ่าย
กิจการนิสิต 

 
2. โครงการมีการประเมินผล แต่ไม่พบหลักฐานการน าเอาผลการ

ประเมินมาปรบัปรุงในการด าเนินการครั้งต่อไป ในแบบฟอร์ม
การขอโครงการมีข้อ “ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง” ให้
เลือก ควรเพิ่มช่องเพื่อให้ใส่รายละเอียดให้ชัดเจนว่าน าผลการ
ประเมินจากครั้งก่อนมาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งนี้อย่างไร 
เพื่อให้เกิดการด าเนินการตามวงจร PDCA ที่ชัดเจน 

 
ยังไม่มีการก าหนดแบบฟอร์มโครงการใหม่
ให้ครบวงจร PDCA 

 
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศและน า

ความเห็นมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
มีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากร เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ส่วนฐานระบบ
ข้อมูลอื่นๆ อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

(ระบุการด าเนินงานโครงการกิจกรรม) 

ผู้ก ากับ
ดูแล/

ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ด้วยเหตุที่คณะไมม่ีการจดัท าแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนท่ีสอดรับกับ

พันธกิจท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่ไดส้ะท้อนให้เห็นถึงงบท่ี
สนับสนุนในแตล่ะพันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางการเงิน 

คณะฯ ยังไม่มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ทาง
การเงินท่ีเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

ฝ่ายบรหิาร 
 

2. ควรมีการวเิคราะห์งบการเงินและค่าใช้จ่ายต่อหัวโดยเฉพาะ
โครงการภาคพิเศษและการบริหารจัดการสภาพคล่องทาง
การเงิน 

คณะฯ มีการจดัโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ด้านการคลังและพสัดุ เพื่อพัฒนางานและ
ให้ความรู้พื้นฐานผู้บริหารและบุคลากร
คณะฯ ในหัวข้อ เรียนรู้หลักการบญัชีไม่ยาก
อย่างที่คิด  

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. -  -  
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บทท่ี 1  
โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) 

 
1.1 ลักษณะองค์การ (แสดงภาพรวมของคณะวิชา ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

ก. สภาพแวดล้อมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(1) ประวัติความเป็นมา 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นจากด าริของศาสตราจารย์ ดร .สุจินต์ จินายน ซึ่งด ารงต าแหน่ง

รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนในขณะนั้น ( 1สิงหาคม 2529ถึง 7มิถุนายน 2533) เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานที่วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งเดิมต้องขอความอนุเคราะห์จากคณะต่างๆที่วิทยา
เขตบางเขน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจ  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดเป็นคณะล าดับที ่14 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการแบ่งส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2536 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110  ตอนที่ 121 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น
ส านักงานเลขานุการ ไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการมีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะฯ จึงเสนอมหาวิทยาลัย ขออนุมัติแบ่งส่วนราชการภายในด้านวิชาการเป็นสายวิชา 
โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้ งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2540  มีมติเห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานวิชาการภายในเป็น 3 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
สายวิชาศิลปศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการขออนุมัติ
จัดตั้งศูนย์ภายในคณะและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2543 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ก าแพงแสน) 

เมื่อได้รับอนุมัติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ก าแพงแสน) คณะฯ ได้มีการด าเนินการสรรหา
และแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ โดยมีการด าเนินงานระยะหนึ่ง ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ได้สิ้นสุดวาระพร้อมคณบดี(ผศ.แสงสุรีย์ 
สินธุวณิก) เมื่อ พ.ศ. 2545 ต่อมาในช่วงของผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2545 -2549 ซึ่งมี รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ด ารง
ต าแหน่งคณบดี พิจารณาเห็นว่าศูนย์ดังกล่าวยังขาดความพร้อมทั้งด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร 
เนื่องจากคณาจารย์ประจ าที่มีอยู่มีภาระงานมาก ต้องให้บริการการสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับคณะอ่ืน การผลิตบัณฑิต
ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัย และการบริการวิชาการ ดัง นั้น
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 
จึงมีมติให้ชะลอการด าเนินงานของศูนย์ไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินงาน 

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

นอกจากนั้น ผลผลิตและบริหารหลักและกลไกการส่งมอบให้แก่ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตาราง ดังนี้ 

ผลผลิตและบริการหลัก ลูกค้า/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ความส าคัญของผลผลิตต่อ
ความส าเร็จขององค์กร วิธีการส่งมอบผลผลิต 

ด้านการเรียนการสอน    
-ระดับปริญญาตรี/หลักสูตร  - บัณฑิตมีปัญญา คุณธรรมและ

ความสุข 
- ท าให้คณะฯมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

มีความยั่งยืนและเป็นท่ียอมรับจาก
สังคม 

- ท าให้คณะฯบรรจุวิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีก าหนดไว้ 

- การบรรยาย 
- การค้นคว้าด้วยตนเอง 
- การน าเสนอและการอภิปราย

รายบุคคลและรายกลุ่ม 
- การเรียนรู้จากการศึกษาดู

งานและฝึกงานของนิสิต 
- การท าปัญหาพิเศษของนิสิต

ระดับปริญญาตรี 
- การฝึกปฏิบัติการให้

ห้องปฏิบัติการจริง 
- การท างานวิจัยท่ีนิสิตมีส่วน

ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
การค้นคว้าด้วยตนเอง 

1) วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

นิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

2) วท.บ. เคมี 
3) วท.บ. ฟิสิกส์ 
4) วท.บ. จุลชีววิทยา 
5) วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต ์
6) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
7) วท.บ.เทคโนโยลีสารสนเทศ 
8) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
9) ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
10) บธ.บ. การจัดการ 
11) บธ.บ.การตลาด 
12) บธ.บ.การบัญชีบริหาร 
13) บธ.บ.การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว 
ระดับบัณฑิตศึกษา/หลักสูตร 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1)  วท.ม. วิทยาการพืช 
2) วท.ม.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
3) วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 
4) วท.ม.เคมี 
5) วท.ม.จุลชีววิทยา 
6) วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์ 
7) ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 
8) ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
9) ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 
10) ปร.ด.ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
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ผลผลิตและบริการหลัก ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความส าคัญของผลผลิตต่อความส าเร็จขององค์กร วิธีการส่งมอบผลผลิต 
ด้านวิจัย ฝ่ายวิจัยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คือ อาจารย์ แหล่งทุนและ
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซ่ึง
กระบวนการหลัก คือ
กระบวนการวิจัยโดยมีผลผลิต
คือผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
เผยแพร่ 

จ านวนเงินงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
ให้อาจารย์มีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง จ านวนผลงานวิจัย
และคุณภาพของงานวิจัย ท่ีได้รับการเผยแพร่ทั้งใน
วารสารวิชาการและสื่อต่าง  ๆส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะ และ
ส่งผลดีต่ออาจารย์ในการขอสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนต่างๆ
ในอนาคต นอกจากน้ีการสนับสนุนให้อาจารย์มีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ ส่งผลให้
อาจารย์มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นซ่ึง่จะท าให้
ภาพรวมการวิจัยของคณะอยู่ในระดับภูมิภาคอาเซียนตาม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

การส่งมอบผลผลิตซ่ึง
ผลผลิตก็คือผลงานวิจัย 
ให้แก่แหล่งทุน และผู้ท่ี
จะน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ท าโดยการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท้ัง
ระดับประเทศและ
นานาชาติ รวมถึงการ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง  ๆ
และการประชุม สัมมนา  

ด้านบริการวิชาการ -องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
-นักเรียน และประชาชนท่ัวไป 
 

ให้บริการกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ัง
นักเรียนและประชาชนท่ัวไปในการฝึกอบรมศึกษาดู
งานและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีได้จากการวิจัย อีกท้ังยัง
มีการประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ท าให้สาขาในการให้บริการมีความหลากหลาย 

หน่วยงานภายใน
จัดการความรู้ฝึกอบรม
และวิจัยตามความ
ต้องการของผู้ขอรับ
บริการ 
 

ด้านท านุศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 กิจกรรม/โครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมแ 

-นิสิตระดับปริญญาตรี  
-นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
-องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

 - นิสิตได้รับการปลูกฝับความมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 - กิจกรรม/โครงการสามารถใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งท าให้ส่วนงานเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนและสังคม 

 - กิจกรรม / โครงการ
ต่าง  ๆ ท่ีจัดขึ้น เพื่อสร้าง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
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(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

 วิสัยทัศน์ บูรณาการวิชาการ และสร้างงานวิจัยในระดับสากล  

 ค่านิยม  ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี 

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

 ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์:  

1. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อสร้างปัญญาชนคุณภาพ 
2. ผลิตผลงานวิจัยสู่สากล 
3. บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคม 
4. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ :   
1. เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ พรอมที่จะไปประกอบอาชีพและมีจิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนร่วม สังคม 
2. เพ่ือสร้างผลงานวิชาการและงานวิจัย คุณภาพระดับสากลเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนเผยแพรและถูก
น าไปใช้ประโยชนเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคม 
4. เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริหารจัดการให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โดยเน้น
หลักธรรมาภิบาล 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรรวมกันทั้งสิ้น 328 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558) 
โดยจ าแนกออกเป็น บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 198 คน และ บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จ านวน 
130 คน  
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 ข้อมูลกลุ่มบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที 31 กรกฎาคม 2558)  

ประเภทของ
บุคลากร 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

รว
ม 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 
<ป.
ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม ไม่มี ช านาญ
งาน 

ช านาญ
การ 

เชี่ยวช
าญ 

รวม 

ข้าราชการ 2 15 28 45 19 13 12 1 45 - 5 5 - 10 - 1 8 1 10 

พนักงาน
งบประมาณ 

- 22 93 115 100 13 2 - 115 1 4 1 - 6 6 - - - 6 

พนักงานเงิน
รายได้ 

- 29 2 31 31 - - - 31 24 82 - - 106 106 - - - 106 

ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - 0 1 7 - - 8 8 - - - 8 

ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศ 

6 1 - 7 7 - - - 7 - - - - 0 - - - - 0 

รวม 8 67 123 198 157 26 14 1 198 26 99 6 0 130 120 1 8 1 130 

 

 ความต้องการ/ความคาดหวังและองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรมุ่งม่ันต่อการบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์  

กลุ่มบุคลากร ความต้องการ/ความคาดหวัง องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากร 
มุ่งม่ันต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

สายวิชาการ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

 การมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในสากล ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติและระดับชาติ 
สายสนับสนุน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริหาร

จัดการให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โดยเน้นหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

 สวัสดิการที่คณะวิชาจัดให้ท่ีนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัด 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีกองทุนสวัสดิการของคณะ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน และสายวิชาการ ให้เรื่องของสวัสดิการกู้เงิน เพ่ือซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ การกู้เงินเพ่ือใช้จ่ายใน
ครอบครัว สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ  มีบ้านพักสวัสดิการที่อยู่ในความดูแลของคณะฯ จ านวน 10 ห้อง เพ่ือให้บุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ได้พักอาศัยอยู่ชั่วคราวก่อนได้รับการจัดสรรที่พักสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

 ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเป็นเรื่องเฉพาะของคณะ  

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการตั้งงบประมาณส าหรับการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี  การปฏิบัติงานผลิตเอกสารซึ่งอยู่กับเครื่องถ่ายเอกสารและฝุ่นละอองของ
กระดาษ การปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงเกี่ยวกับอาคารสถานที่ กระแสไฟฟ้า ประปา การท างานในที่สูงเช่นปีนหลังคา ท าความ
สะอาดหลังคาเพ่ือล้างช าระสิ่งปฏิกูลต่างๆ โดยคณะฯ เป็นผู้จ่ายค่าตรวจรักษาสุขภาพประจ าปีให้กับบุคลากรดังกล่าว 
การประกันสุขภาพของพนักงานเงินรายได้  
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(4) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้บริการทั้ง 4 พันธกิจหลัก รวมทั้งมีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเทคโนโลยี ที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ ได้แก่ 

ทรัพยากร รายละเอียด 
อาคารสถานที่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีอาคารสถานที่  ประกอบด้วย 

1. อาคารปฏิบัติการกลาง (อาคาร 1-2)  พื้นที่ใช้สอย 5,637.60 ตร.ม. 
2. อาคารปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2 (อาคาร 3-4)  พื้นที่ใช้สอย 5,637.60 ตร.ม. 
3. อาคารปฏิบัติการพืช-สัตว์ทดลอง (อาคาร 8) พื้นที่ใช้สอย 169 ตร.ม. 
4. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป (อาคาร 5)  พื้นที่ใช้สอย 2,100 ตร.ม. 
5. อาคารการเรียนรู้ (อาคาร 9)  พื้นที่ใช้สอย 6,315 ตร.ม. 
6. อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 10) พื้นที่ใช้สอย 175.87 ตร.ม. 
7. อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 11) พื้นที่ใช้สอย 3,709.83 ตร.ม. 
8. อาคารการเรียนรู้ทางภาษา (อาคาร 12) พื้นที่ใช้สอย 2,070.17 ตร.ม. 
9. อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) พื้นที่ใช้สอย 2,165.70 ตร.ม. 
10. อาคารกิจกรรมนิสิต พื้นที่ใช้สอย 1,481.37 ตร.ม. 
11. อาคารเก็บพัสดุ พื้นที่ใช้สอย 246.10 ตร.ม. 
12. เรือนปลูกพืชทดลอง 4 หลัง พื้นที่ใช้สอย 203 ตร.ม. 
13. เรือนปลูกพืชทดลอง 2 หลัง พื้นที่ใช้สอย 80.56 และ 40.00 ตร.ม.ตามล าดับ 

เทคโนโลยี 1. ระบบส านักงานอัตโนมัติ(AMS e-Office) ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2. การสื่อสารด้วยระบบ e-mail และ SMS Alert  ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. Website คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
4. ระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
5. ระบบ wifi  
6. ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านบุคลากร คณะฯ 
7. ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาวิชาการ/

บริการวิชาการของคณะ 
8. ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

ครุภัณฑ ์ 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อัตราส่วน 1 คน : 1 เครื่อง 

2. ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการค้นคว้าส่วนบุคคล 
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิตเพื่อการค้นคว้าตามอัธยาศัย 
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(5) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  

การด าเนินงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
ด้านการเรียนการสอน  พระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 ประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554 
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 
 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 
 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ด้านบริหารการเงินและพัสดุ  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ 

 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ท่ีช่วยปฏิบัติงานราชการ 

 การเบิกจ่ายเงิน ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551 

 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

 การเบิกจ่ายเงินค่าทางด่วนพิเศษ พ.ศ. 2552 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 

 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุว่าด้วยการพัสดุ 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 และ
ฉบับท่ี 7 

 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 

ด้านการวิจัย   ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยเงินอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2556 

 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์
พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547  

ระเบียบมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 ระเบียบวา่ด้วยกองทุนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยกองทุนหน่วยงานในสังกัดฯ 2555 (ฉบับท่ี2) 
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การด าเนินงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
ระเบียบมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยมืทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2537แก้ไข   
( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2544   แก้ไข ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2545 แก้ไข ( ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2545 แก้ไข 
( ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2545  และ ( ยกเลิกฉบับที่ 2 และฉบับท่ี 5 )หลักเกณฑ์การใช้
โทรศัพท์มือถือ 

 ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากร และค่าตอบแทนบทความ พ.ศ. 2540 

 ก าหนดหลักเกณฑแ์ละอตัราการเบิกจ่ายบางประเภทจากเงินรายไดม้หาวิทยาลยัเกษตร- 
ศาสตร ์

 ระเบียบวา่ด้วยการบริหารโครงการการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 

 ระเบียบวา่ด้วยการบริหารโครงการการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 
2548 

 ระเบียบฯ โครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
 โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลของคณะวิชา 
 

                           

                    

     

                                         
              

                                   

Team Title

Team Title

                  

               

                 

                 

               

                     
           

                                

Team Title

                         

                            

                                

Team Title

                     
          
                               
           
                     
                                

                                          
                     

                             
             

                                         
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงานตามผังข้างต้น โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือคณบดี 
ที่ก ากับดูแลบุคลากรรวมทั้งหน่วยงานทั้งหมดที่ตั้งขึ้นภายใต้การด าเนินงานของคณะฯ  โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี เพ่ือมอบหมายงานตามภารกิจหลัก นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส่วนของ 3 ภาควิชาเดิม เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในคล่องตัวตามผังโครงสร้างองค์กรดังรูปข้างต้น โดยมีการ
แต่งตั้งประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาต่างๆ เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแลในภาควิชานั้นๆ   
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 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการด าเนินการส ารวจความต้องการและความคาดหวังเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการเรียนการสอน ในส่วนของการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยังไม่มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
 

กลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวังที่ส าคัญ 

นิสิต /บัณฑิต ความรู้และพัฒนาทักษะ เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
ผู้ประกอบการ ต้องการบณัฑติที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ  ตามวิชาชีพ  
ชุมชน /สังคม/ประเทศ ประชากรคณุภาพ พลเมืองโลก  

 ผู้ส่งมอบ /พันธมิตร  และผู้ใหค้วามร่วมมือ     

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ส าหรับผู้ส่งมอบ 

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่ส าคัญท่ีใช ้
ในการสื่อสาร 1. ระบบงาน กระบวนการผลิต 

การส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนนุ 
เพ่ือลูกค้าที่ส าคัญ 

การสร้างนวัตกรรม 
2. ของคณะวิชา 

ด้านการเรียนการสอน     
 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 หลักสตูรการเรยีนการ
สอน 

 องค์ความรู้ต่างๆ  

 การเพิ่มทักษะตา่งๆ  

  นิสิตได้รับความรู้ 
ทักษะตาม
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

 สื่อการสอน 
 เครือข่ายสังคม 

ด้านการวิจัย     
1. แหล่งทุน (Stake 

holder) 
ผลงานวิจัยที่มคีุณภาพสามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับ 

สิ่งประดิษฐหรือ
นวัตกรรมการที่ได้จาก
การวิจัย  

เง่ือนไขการรับทุนวิจัย
ตามที่ระบุในสัญญา 
 

ความต้องการและความ
คาดหวังของแหล่งทุน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

2.อาจารย์ (Stake 
holder) 

เป็นผู้แสวงหางบทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนต่างๆ   

เป็นผู้คิดค้น ประดิษฐ์
หรือสรา้งนวัตกรรมจาก
งานวิจัย 

อาจารย์ต้องปฏิบตัิตาม
ระเบียบและเง่ือนไข
สัญญาทุน และ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

ความพึงพอใจต่อการ
บริการและการ
ประสานงานดา้นทุนวิจัย
และการเสรมิสร้าง
บรรยากาศ หรือกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจในการ
ผลติผลงานวิจัยส าหรับ
คณาจารย ์

- แบบสอบถาม 
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ส าหรับผู้ส่งมอบ 

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่ส าคัญท่ีใช ้
ในการสื่อสาร 1. ระบบงาน กระบวนการผลิต 

การส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนนุ 
เพ่ือลูกค้าที่ส าคัญ 

การสร้างนวัตกรรม 
2. ของคณะวิชา 

3.ผู้น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (Stake 
holder) 

เป็นการแสดงถึงคุณภาพของ
ผลงานวิจัยที่มผีู้อ้างอิงในเชิง
วิชาการและการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ท้ังในเชิง
สาธารณะ เชิงวิชาการและเชิง
พาณิชย ์

เป็นผู้ก าหนดโจทย์
วิจัยจากประเด็น
ปัญหาต่างๆ  หรือให้
ขอบเขตการวิจัยเพื่อ
การสร้างานวัตกรรม
และน ามาใช้แก้ปัญหา 

ผลงานวิจัยตอบสนอง
ต่อปัญหา/ใช้แก้ปัญหา/
สร้างนวัตกรรม ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้
ต้องการน าผลงานไปใช้ 

การขอทุนสนับสนุนวิจัย
ร่วมกับภาคเอกชน เช่น ทุน
วิจัยจาก สกว. 
- เครื่องมือ โจทย์วิจัยจาก
ผู้ประกอบการ/สกว.  

9. มหาวิทยาลยัและ
หน่วยงานต่างๆ จาก
ภายในและภายนอก
ประเทศ 
(Collaborator) 

ส่งเสริม สนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ เพื่อ
การวิจัย สนับสนุนทุน
แลกเปลีย่นนักวิจัยและนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติการ เพื่อการ
วิจัย สนับสนุนทุน
แลกเปลีย่นนักวิจัย  

ข้อก าหนดตามความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
(MOU) 

การแลกเปลีย่นนักวิจยั 
การจดัประชุมวิชการ
ร่วมกัน 

ด้านการบริการวิชาการ     

 แหล่งทุนจาก
หน่วยงานภายใน / 
ภายนอก
มหาวิทยาลยั 

สนับสนุนด้านงบประมาณ  ข้อตกลงการท า
โครงการวิจยั บริการ
วิชาการ 

โทรศัพท ์
จดหมาย 
e – mail  

2. สภาวการณ์ของคณะวิชา: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะวิชา  
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

(1) ล าดับในการแข่งขัน คณะวิชาอยู่ที่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของคณะวิชา เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการศึกษาหรือตลาดการศึกษาเดียวกัน คู่แข่งมีจ านวนเท่าไร และมีประเภทอะไรบ้าง 

คณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีทั้งหมด 36 แห่ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ภาคกลาง ด้าน
ตะวันตกของประเทศ ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์อยู่ทั้งหมด 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้นการแข่งขันของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึง
เทียบเคียงกับคณะวิทยาศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นคณะ
วิทยาศาสตร์อันดับ 1 ของประเทศ 
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การเทียบเคยีงด้านจ านวนภาควิชาและหลักสตูร ป. ตรีและโท กับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากรมีความใก้ลเคียงกันคือ 
การเปรียบเทียบ คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศิลปากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม. 

เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

จ านวนนิสิตปี 1 ที่รับ 400 400 
หลักสตูรป. ตร ี 1 (10 สาขาวิชา) 6 
หลักสตูร ป. โท 13 6 
หลักสตูร ป. เอก 7 1 
หลักสตูรนานาชาต ิ 2 0 
คะแนน admission 17,000-13,000 17,000-11,000 
จ านวนอาจารย ์
   - ศาสตราจารย ์
   - รองศาสตราจารย ์
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   - อาจารย ์

232 
3 
29 
50 
107 

112 
1 
12 
12 
83 

อายุเฉลี่ยของหลักสูตรป. ตรี (ปี) 40 >10 
จ านวนผลงานตีพิมพ ์(บทความ/คน) - 0.34 
ทุนวิจัย (บาท/คน) 188,000 185,000 
การได้งานท าของบัญฑติ - - 
ภาวะผู้น าขององค์กร - - 
จ านวนสิทธิบัตร - - 
 จากข้อมูลด้านจ านวนนิสิต คุณภาพของนิสิตแรกเข้า เงินทุนวิจัย พบว่า คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีความใก้ลเคียงกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ความแตกต่างคือ จ านวนอาจารย์  ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนนิสิตในระดับบัณฑิตวิทยาลัย อายุของ
หลักสูตร จ านวนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติ 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงความที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแข่งขันของคณะวิชา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ
คืออะไร  
พันธกิจ การเปลี่ยนแปลงหลกัที่ส่งผลกระทบต่อ 

สถาณการณ์การแข่งขันของคณะ 
โอกาสของคณะในการสร้างนวัตกรรมและ 

ความร่วมมือเพ่ือตอบสนอง 
หลักสตูร (1) ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยี 

การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และ นาโน 
เทคโนโลยีท าให้เกิดการค้นพบและหาค าตอบด้วย
รูปแบบใหม่ มผีลท าให้หลักสตูรตอ้ง เปลี่ยนแปลง
เนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสตูรในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

(1) คณะมีภาควิชา คณิตศาสตร์ สถิติ และ คอมพิวเตอร์
, ฟิสิกซ์, เคมี และมีบุคลากรที่จบมา ทางด้านนาโน
เทคโนโลยีโดย ตรงท่ีสามารถมาช่วยงิทยาการที่เกิดใหม่
ได ้
(2) คณะยังสามารถรับอาจารย์ที่จบใหม่ที่ ตรงกับ
วิทยาการใหม่ได ้
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พันธกิจ 
การเปลี่ยนแปลงหลกัที่ส่งผลกระทบต่อ 

สถาณการณ์การแข่งขันของคณะ 
โอกาสของคณะในการสร้างนวัตกรรมและ 

ความร่วมมือเพ่ือตอบสนอง 
วิจัย และ 
นวัตกรรม 

(1) นโยบายของประเทศเน้นการผลิตอาหาร
คุณภาพ การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรมากข้ึนและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(2) คณะขาดเครื่องมือและนักวิจัยท่ีช านาญใน
ศาสตร์ใหม่บางสาขา 
(3) ทุนวิจัยเกิดจากภาคเอกชนมากขึน้ และ ภาครัฐ
ลดลง 
(4) ภาคเอกชนในประเทศมีนโยบายสร้างแบรนด์
ของตนเองมากขึ้น ดังนั้นจะลงทุนสร้างงานวิจัยเอง
มากกว่าซื้อ knowhow จากบริษทัข้ามชาติ 

(1) คณะมสีาขาวิชาและบุคลากรที่เอือ้ต่อการวิจัยที่
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 
(2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบายร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัในการวิจัยมากขึ้น 
(3) การวิจัยของคณะอยู่ระหว่างการเติบโต ดังนั้นการ
สร้างเครือข่ายงานวิจัยจะกว้างมากข้ึน 
(4) อาจารย์ของคณะส่วนใหญม่ีอายุ 30-40 ปี ดังนั้นมี
โอกาสเติบโตทางการวิจัยอีกมาก 

นิสิต นิสิตได้คะแนน admission สูงขึ้น (1) คณะมีอาคารวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ท าให้การรับนิสติ 
ท าได้มากขึ้น 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ 

ข้อมูลได้จากข้อมูลเผยแพร่ทาง internet ของหน่วยงานต่างๆ  
 ข้อจ ากัดในการรวบรวมและใช้ข้อมูลเหล่านี้คือ 

ไม่มีแผนการจัดการข้อมูล มีระยะเวลาจ ากัด 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
ด้านระบบและการบรหิาร
จัดการ 

ความมุ่งมันท่ีจะปฏิบัตภิารกิจให้ บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนด 

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มีการปรับ
โครงสร้างการบรหิารจดัการภายในโดย
แบ่งเป็นภาควิชาย่อยเพื่อให้การบริหาร
จัดการสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน ท าให้
การบริการจัดการมีความคล่องตัวขึ้น 

ด้านการเรียนการสอน  หลักสตูรมคีวามหลากหลายทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์

 มีคณาจารย์ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่ม
มากขึ้นและมีความหลากหลายทาง
วิชาการ 

 เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรบัจาก
สังคม 

ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 

 มีอาจารยร์ุ่นใหม่ที่มีประสบการณด์้าน
การวิจัยและบริการวิชาการน้อยมจี านวน
มากขึ้น 

 งบประมาณในการจดัหาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยมีน้อยเนือ่งจาก
ราคาค่อนข้างสูง 

 บุคลากรสายวิชามีความหลากหลายทาง
วิชาการเอื้อต่อการท าวิจัยและบรกิาร
วิชาการแบบบูรณาการ 

 มีหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ 
สามารถตอบสนองคณะฯ ให้มคีวาม
เข้มแข็งในด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 

ด้านทรัพยากรบคุคล  การบริหารทรัพยากรบุคลากรให้มี
สมรรถนะหลักท่ีสามารถตอบสนอง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯได้ 

 บุคลากรมีคุณวุฒิเพิ่มมากข้ึน 
ประสบการณ์ในการท าวิจัยและบริการ
วิชาการเพิ่มมากขึ้น  

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน ของคณะฯ ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและแผน

ยุทธศาสตร์ 
 ระบบการประเมินคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกพันธกิจ 4 พันธกิจ 
 การจัดการความรู้ของทุกหน่วยงานภายในคณะฯ  
 ระบบการให้ผลตอบแทน รางวัล การยกย่องชมเชย และสวัสดิการต่างๆ  
 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจ าปี  
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บทท่ี 2  
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2557  
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีภาระหน้าที่ 4 ด้าน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์แรกก่อตั้งมีภาระหน้าที่หลัก คือ การสอนรายวิชาพ้ืนฐานทั้งด้านศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ให้แก่คณะต่างๆ ที่วิทยาเขตก าแพงแสน ดังนั้นภารกิจหลักจึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต รองลงมา คือการวิจัย โดยในปี
การศึกษา 2557 มีผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ด้านการผลิตบัณฑิต ปัจจุบันนอกจากสอนรายวิชาพ้ืนฐานทั้งด้านศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้แก่
คณะต่างๆ ที่วิทยาเขตก าแพงแสนแล้ว ยังมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะเองอีกด้วย ในปี
การศึกษา 2557คณะได้ท าการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดจ านวน 23 หลักสูตร โดยจ าแนกเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 13 หลักสูตร (เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 7 หลักสูตร บริหารธุรกิจ 4 หลักสูตร และ
ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร) เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 10 หลักสูตร (ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร) ในจ านวนหลักสูตรทั้งหมดดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่คณะพัฒนาขึ้นเองจ านวน 10 หลัก 
สูตร (เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาจ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) และ วท.ม. (นิติ
วิทยาศาสตร์)) ที่เหลืออีกจ านวน 13 หลักสูตรเป็นการน าหลักสูตรจากคณะที่วิทยาเขตบางเขน มาจัดการเรียนการ
สอนที่วิทยาเขตก าแพงแสน ได้แก่ วท.บ. (เคมี)  วท.บ.(ฟิสิกส์)  วท.บ. (จุลชีววิทยา)  วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  วท.ม.(จุลชีววิทยา)  วท.ม. (เคมี)  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)  บธ.บ.
(การจัดการ)  บธ.บ.(การตลาด)  บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)  และบธ.บ.(การบัญชีบริหาร)  

 ทั้งนี้ ในการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการน าหลักสูตรจากคณะอ่ืนมาจัดการเรียนการ
สอน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด และ
ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นปีแรกของการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  ทุกหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามเวลาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด คือ ภายในเดือนสิงหาคม โดยหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มีก าหนดการประเมิน ระหว่างวันที่ 4-31 สิงหาคม 2558  ผลการประเมินเฉลี่ย 23 หลักสูตร 
เท่ากับ 1.90 มีหลักสูตรที่ได้คุณภาพระดับ ดี จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปานกลางจ านวน 15 หลักสูตร ระดับน้อย
จ านวน 3 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์ (คะแนนเท่ากับ 0) จ านวน 4 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่
เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ 5 คน ตลอดระยะเวลาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 (มีอาจารย์ลาออก 
ลาศึกษาต่อ) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริหารและพัฒนา เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ได้มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 
4 หลักสูตร พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในปีการศึกษา 2558 หากหลักสูตร ใดไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ให้พิจารณาปิดหลักสูตร 
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2. ด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินงานวิจัย และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในสัดส่วนร้อยละ 6 ของ
เงินได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังหักค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนพัฒนานิสิตฯ โดยมีวงเงินที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน  3,047,495 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบในการส่งเสริมการวิ จัย ทั้งนี้ได้จัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยด้านต่างๆ ดังนี้  

- สนับสนุนการวิจัย 400,000 บาท โดยปีงบประมาณ 2557  สนับสนุนทุนยุววิจัย จ านวน 16 ทุนๆ ละ 
5,000 บาท ทุนระดับบัณฑิตศึกษา 8 ทุนๆ ละ 15,000 บาท ทุนจุดประกายนักวิจัยหน้าใหม่ ศวท. 13 ทุนๆ ละ 
15,384 บาท  

- สนับสนุนการให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ และการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 400 ,000 บาท โดยปี
การศึกษา 2557 สนับสนุนผลงานวิจัยตีพิมพ์ จ านวน 65 เรื่อง เป็นเงิน 312 ,500 บาท และผลงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ 3 เรื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท  สนับสนุนการส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ จ านวน 2 เรื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท 

- สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ 400,000 บาท โดยปีการศึกษา 2557 มีการน าเสนอ
ผลงานต่างประเทศ 6 เรื่อง เป็นเงิน 210,000 บาท 

- สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) 200,000 บาท ปีการศึกษา 2557 สนับสนุนการจัดตั้ง
หน่วยวิจัย 2 หน่วย เป็นเงิน 200,000 บาท 

3. ด้านการบริการวิชาการ  

  อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ได้มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับ อบจ.สุพรรณบุรี  โดยเปิดโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับให้ความรู้ในการจัดการกับผักตบชวา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าในจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้มีความใสสะอาด ไม่ประสบปัญหาการกีดขวางของผักตบชวา ในแม่น้ าท่าจีนและคูคลอง  เพ่ือควบคุม
การขยายพันธุ์ การแพร่กระจายของผักตบชวาในแม่น้ าท่าจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี   โดยวิธีการฉีดพ่นยาด้วยเชื้อรา 
เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของผักตบชวาในแม่น้ าท่าจีนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าแปลงสาธิตการ
ก าจัดผักตบชวาด้วยการระบบการชีวภาพ โดยการฉีดพ่นเชื้อราร่วมกับมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม โดยประสานงานกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการสาธิต 

 รอบปีการศึกษา 2557 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนให้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่ออบรมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   จ านวน 2,746,964 บาท  

 รอบปีการศึกษา 2558 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนให้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่ออบรมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   จ านวน 3,729,960 บาท  
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 รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธ์  รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์ และนายขวัญชัย นิ่มอนันต์ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับกองงาน “หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิ มิราเคล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ  และศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ เพื่อนพ่ึง (ภาฯ)-ศวท. มูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย จัดโครงการ”184 ภาคีเครือข่ายจุลินทรีย์ธรรมชาติเพ่ือผลิตก๊าซหุงต้มจากผักตบชวา เพื่อน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ในปีพุทธศักราช 2559  

 อ.ดร.กิตติพจน์ เพ่ิมพูล  ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 
จังหวัด จ านวนเงิน 26,950,000 บาท   

 อ.ดร.กิตติพจน์ เพ่ิมพูล  ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ต าบล คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี  จ านวนเงิน 13,900,000 
บาท   

 อ.ดร.กิตติพจน์ เพ่ิมพูล  ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร(องค์การมหาชน)  งานศึกษาวิจัยเรื่อง บริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ จ านวนเงิน 
1,999,500 บาท   

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงานของบุคลากรและนิสิตในคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ก าหนดแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน และสนับสนุนให้บุคลากรตลอดจนนิสิตมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอซึ่งแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะเน้น 3 ลักษณะคือ 

1. โครงการ/กิจกรรมส าหรับบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้แก่  
1.1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  
1.2 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ  
1.3 โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  
ฯลฯ 

2. โครงการ/กิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิต นิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นส่งเสริมให้นิสิต
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้นิสิตได้ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงความ
เป็นชาติไทย ตลอดจนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรม
ไทย โดยเน้นการสอดแทรกด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนิสิตได้แก่ 

2.1 กิจกรรมไหว้ครู(เป็นโครงการขององค์การบริหารองค์กรนิสิตรับผิดชอบ และนิสิตของคณะฯ เข้าร่วม) 
2.2 โครงการ Arts & Science and Night 

2.2.1 กิจกรรมตักบาตรและปฏิญาณตน 
2.2.2 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  

2.3 โครงการประกวดแข่งขันดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทย   
2.4 โครงการท าบุญคณะ/ท าบุญภาควิชา ฯลฯ 
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3. โครงการ/กิจกรรมที่หลักสูตรจัดให้มีการสอดแทรกระหว่างการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
เรียนการสอนส าหรับนิสิต เช่นการก าหนดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในหลักสูตรและ
สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือการสอน การสนับสนุนให้นิสิตได้ค้นคว้าหาความรู้  ศึกษา หรือ
การแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย  ได้แก่  

3.1 โครงการแลกเปลี่ยน ภาษา วัฒนธรรม และวิชาการระหว่างนิสิตจีนกับนิสิต ศวท.  โดย สาขาวิชา
ภาษาจีน ภาควิชาศิลปศาสตร์  

3.2 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (International Language and Cultural 
Studies : ILCS)โดย โครงการ ศศ.บ.สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

3.3 โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย  โดย คณะกรรมการโครงการ บธ.บ.การจัดการ               
(ภาคพิเศษ) 

ฯลฯ 
ซึ่งการจัดโครงการท านุบ ารุงและศิลปะและวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเน้นให้บุคลากรและนิสิตเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม  
5. ด้านบริหารจัดการ  

  ในรอบปีที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ดังนี้   

 โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือมอบหมาย ติดตาม ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแผนพัฒนาตามนโบบายการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 4 ปี และแผนเชิงรุกท่ีมีความ
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ เสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน  

 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อระดมความคิดเห็นในส่วนของการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายงานติดตาม ตามแผนพัฒนาฯและแผนเชิงรุกของคณะฯ   

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคลังและพัสดุ เพ่ือพัฒนางานและให้ความรู้พื้นฐานผู้บริหารและ
บุคลากร คณะฯ ในหัวข้อ เรื่อง เรียนรู้หลักการบัญชีไม่ยากอย่างที่คิด   

  โครงการจัดการความรู้ด้านการเงินและบัญชีของงานคลังและพัสดุ ส านักงานเลขานุการ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานการเงิน บัญชีและพัสดุกับหน่วยงานในระดับภาควิชา โครงการจัดตั้ง
ภาควิชาและโครงการภาคพิเศษ   

  โครงการฝึกอบรมการจัดท างบการเงินและระบบยอดเงินฝากธนาคาร/เงินฝากคลังแก่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทางการเงินของคณะฯ   

 โครงการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้สายวิชาศิลปศาสตร์  (KM) ปี 2558 “โยคะ-ศาสตร์ แห่งการพัฒนา
สมาธิ – กาย – จิต เพ่ือรักษาออฟฟิศซินโดรม” ในวันจันทร์ที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 
18.00 น. ณ ห้อง SC9-240  

 โครงการอบรมแนวทางและวิธีสอบทานการบันทึกบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เนื่องจากการด าเนินการจัดท าเอกสารตามระบบ 
ERP และประสบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะฯจึงขอความอนุเคราะห์บุคลากร
สังกัดส านักตรวจ สอบภายใน บริษัทในเครือเบทาโกร มาให้ความรู้และความเข้าใจด้านการตรวจสอบ
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เอกสารของหน่วยงาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากรภาควิชา โครงการจัดตั้งภาควิชาและโครงการภาค
พิเศษเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
5 องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย  
3.34 อยู่ในระดับ พอใช้ แยกเป็น ปัจจัยน าเข้า ค่าเฉลี่ย 2.49 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง กระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.71
อยู่ในระดับ ดีมาก และผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย 2.27 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
  
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O 

คะแนนเฉลี่ย  
ตามจ านวนตวับ่งชี ้

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

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

1 6 1.2, 1.3,1.4 1.5, 1.6 1.1 2.87 2.70 พอใช้ พอใช้ 
2 3 2.2 2.1 2.3 4.08 4.19 ดี ดี 
3 1 - 3.1 - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 
4 1 - 4.4 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
5 2 - 5.1, 5.2 - 4.00 3.50 ดี พอใช้ 

ผลการประเมิน 3.34 3.44 พอใช้ พอใช้ 

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา รายตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้า 
หมาย 

 
2557 

 

ผลการด าเนินงาน ปี 2557 คะแนน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน
ตนเอง 

กรรม  
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. (13 ตัวบ่งช้ี)         3.34 3.44 

องค์ประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต             2.87 2.70 

1.1 ผลการบริหารจดัการ
หลกัสูตรโดยรวม 

ค่าเฉล่ีย -  43.67 1.9 43.67 1.90 1.9 1.90 

23 23 

1.2 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

ร้อยละ  51.00 128/198*100 64.65 96 48.48 4.04 3.03 

64.65/80*5 4.04 198 

1.3 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละ  15.00 41/198*100 20.71 40 20.20 1.29 1.26 

20.71/80*5 198 

1.4 
  
  
  
  
  

จ านวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

สัดส่วน    0  0.00 0 0 

 
กลุ่มทางดา้นวทิยาศาสตร์
กายภาพ (ขอ้มลู กผง.)  

    33.78 33.78 33.78 33.78   

   กลุ่มทางดา้นสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

    34.5 34.5 34.5 34.50   

ค่าความแตกต่าง ร้อยละ    0   0 0 

กลุ่มทางดา้นวทิยาศาสตร์
กายภาพ (ขอ้มลู กผง.)  

    (33.78 -
20/20)*100 

68.9 (33.78 -
20/20)*100 

68.9 0 0 

  กลุ่มทางดา้นสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

    (34.50 -
25/25)*100 

38 (34.50 -
25/25)*100 

38 0 0 

1.5 การบริการนิสิตระดบั
ปริญญาตรี 

ขอ้   6 6 5.00 5.00 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดบั     
ปริญญาตรี 

ขอ้   6 6 5.00 5.00 
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าห
มาย 

 
2557 

 

ผลการด าเนินงาน ปี 2557 คะแนน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน
ตนเอง 

กรรม  
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย         4.08 4.19 

2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพฒันางานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

ขอ้   6 6 5.00 5.00 

2.2 
  
  
  

เงินสนบัสนุนงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค ์

สัดส่วน    4.61  4.76 4.61 4.76 

กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

    (185,677.54/ 
220,000)*5 

4.22 (198,674.97/ 
220,000)*5 

4.52 4.22 4.52 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

    (184,493.67/ 
100,000)*5 

9.22 (202,430.55/ 
100,000)*5 

10.12 5.00 5.00 

คะแนนเฉล่ีย      (4.22+5)/2 4.61 (4.52+10.12)
/2 

4.76   

2.3 
  
  
  
  
  

ผลงานทางวชิาการของ
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

ร้อยละ   64 34.4 64 37.21 2.64 2.82 
186 172 

จ านวนอาจารยป์ระจ า
ทั้งหมด 

คน   198 198   

จ านวนนกัวจิยัทั้งหมด คน   186 186   

บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ 

ผลงาน    23  23   

บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ  

ผลงาน    26  26   

บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ
ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มท่ี 2 

ผลงาน    18  18   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าห
มาย 

 
2557 

 

ผลการด าเนินงาน ปี 2557 คะแนน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน
ตนเอง 

กรรม  
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  
  

บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มท่ี 1 

ผลงาน    5  5   

- บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ
ระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
- ผลงานไดรั้บการจด
สิทธิบตัร 
- ผลงานวชิาการรับใชสั้งคม
ท่ีไดรั้บการประเมินผา่น
เกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง
วชิาการแลว้ 
- ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือ
องคก์รระดบัชาติวา่จา้งให้
ด าเนินการ 
- ผลงานคน้พบพนัธุ์พืช พนัธุ์
สัตว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บ
การจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนงัสือท่ีไดรั้บ
การประเมินผา่นเกณฑก์าร
ขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 
- ต าราหรือหนงัสือท่ีผา่นการ
พิจารณาตามหลกัเกณฑก์าร
ประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 
แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ผลงาน    48  48   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าห
มาย 

 
2557 

 

ผลการด าเนินงาน ปี 2557 คะแนน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน
ตนเอง 

กรรม  
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  
  
  
  
  

งานสร้างสรรคท่ี์มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือ
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online 

ผลงาน    2  2   

งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

ผลงาน    -  -   

งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัชาติ 

ผลงาน    2  2   

งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ผลงาน    0  0   

งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

ผลงาน   0 0 0 0   

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ       5.00 4.00 

3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม ขอ้   6 5 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    5.00 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ขอ้   6 6 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ       4.00 3.50 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากบัติดตามผลลพัธ์ตาม
พนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และ
เอกลกัษณ์ของคณะ 

ขอ้   6 5 4.00 4.00 

5.2 ระบบก ากบัการประกนั
คุณภาพหลกัสูตร 

ขอ้   5 3 4.00 3.00 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตาม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 6 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  พอใช้ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ  

 ิดชอบทีค่ณะรับผ ูตรทัง้หมดจ านวนหลักส
ลักสูตรมนิของทกุหาคะแนนประเผลรวมของค่

   ้คะแนนทีไ่ด      

ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน/หลักสูตร 
จ านวน
หลัก 
สูตร 

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) 

องค์ 1 

องค์ 
 2 

องค์  
3 

องค์  
4 

องค์ 
 5 

องค์  
6 

เฉลี่ยตาม 
จ านวนตัว

บ่งชี ้
(ถ้าองค์ 1 
ไม่ผ่าน
คะแนน 

เฉลี่ยเป็น 0) 

ระดับ 
คุณ 
ภาพ ผ่าน 

ไม่ 
ผ่าน 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถติิและคอมพิวเตอร์ 3 3 
      

2.43 ปานกลาง 

-  วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ 1   
0.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.27 ปานกลาง 

-  วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   
ไม่

ประเมิน 2.00 2.84 2.75 1.00 2.41 ปานกลาง 

-  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   
3.64 2.00 2.66 2.38 3.00 2.60 ปานกลาง 

ภาควิชาวิทยาศาสตร ์ 11 11 
      

2.35  
-  วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1   

2.28 2.33 2.63 2.00 3.00 2.34 ปานกลาง 

-  วท.บ. สาขาวิชาเคมี 1   
4.18 1.33 2.48 2.38 2.00 2.41 ปานกลาง 

-  วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1  
 

2.04 1.33 2.11 2.00 3.00 2.10 ปานกลาง 

-  วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส ์ 1   
4.08 2.00 2.30 2.25 1.00 2.39 ปานกลาง 

-  วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

1   
4.29 2.67 2.53 2.00 2.00 2.40 ปานกลาง 

-  วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 1   
4.53 2.00 3.06 3.50 2.00 3.09 ด ี

-  วท.ม. สาขาวิชาเคม ี 1  
 

ไม่
ประเมิน 2.33 1.83 2.00 3.00 2.14 ปานกลาง 

-  วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1   
2.51 1.33 1.88 1.75 3.00 1.90 น้อย 

-  วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการพืช 1  
 

ไม่
ประเมิน 2.67 2.92 2.75 2.00 2.70 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/หลกัสูตร 
จ านวน
หลัก 
สูตร 

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) 

องค์ 1 

องค ์
 2 

องค์  
3 

องค์  
4 

องค ์
 5 

องค์  
6 

เฉลี่ยตาม 
จ านวนตัว

บ่งช้ี 
(ถ้าองค์ 1 
ไม่ผ่าน
คะแนน 

เฉลี่ยเป็น 
0) 

ระดับ 
คุณ 
ภาพ 

ผ่าน ไม่ 
ผ่าน 

 -  วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1  
 

3.33 2.00 2.86 2.25 2.00 2.41 ปานกลาง 

 -  ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 1   
ไม่

ประเมิน 2.00 2.07 2.00 2.00 2.02 ปานกลาง 

ภาควิชาศิลปศาสตร ์ 9 5 4 
     

1.17 น้อย 

 -  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1   
ไม่

ประเมิน 1.00 1.74 2.00 3.00 1.75 น้อย 

 -  บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ 1   
4.18 2.00 2.63 2.50 3.00 2.71 ปานกลาง 

 -  บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด 1   
ไม่

ประเมิน 2.00 2.00 2.25 2.00 2.06 ปานกลาง 

 -  บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 1   
ไม่

ประเมิน 2.33 1.33 2.75 2.00 2.10 ปานกลาง 

 -  บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว 1 
 

 ไม่
ประเมิน 1.33 1.00 1.63 2.00 0.00 ไม่ผ่าน 

 -  ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 
  ไม่

ประเมิน 1.00 1.22 0.75 1.00 0.00 ไม่ผ่าน 

 -  ศศ.ม. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  1 
  1.43 1.33 1.18 0.75 1.00 0.00 ไม่ผ่าน 

 -  ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 1   
ไม่

ประเมิน 1.67 2.03 2.13 1.00 1.87 น้อย 

 -  ปร.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 1 
  ไม่

ประเมิน 2.00 1.47 0.84 1.00 0.00 ไม่ผ่าน 

รวม 23 
       

1.90 น้อย 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
ผ่าน 19 ไมผ่่าน 4 1.90 - 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
ผ่าน 19 ไมผ่่าน 4 1.90 - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ   

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

100
ทัง้หมดย์ประจ าคณะจ านวนอาจาร

กฒิปริญญาเอทีม่คุีณวุย์ประจ าคณะจ านวนอาจาร
    

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    ้คะแนนทีไ่ด 5
ญาเอก ุณวุฒิปริญำคณะทีม่คีาจารย์ประจร้อยละของอ

80
     

 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 198 คน  มีอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 102 คน (นับรวมอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่เดือน มกราคม 2558 จ านวน 2 คน)และ
ก าลังลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร = (128/198) *100 = 64.65 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = (64.65/80)*5 = 4.04คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

51.00 64.65  4.04 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

51.00 48.48 3.03 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 100
ทัง้หมดย์ประจ าคณะจ านวนอาจาร

าการหนง่ทางวิชทีด่ ารงต าแย์ประจ าคณะจ านวนอาจาร
    

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    ้คะแนนทีไ่ด 5
80

งวิชาการงต าแหน่งทาำคณะท่ีด าราจารย์ประจร้อยละของอ
     

 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 198 คน มี
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 26 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน  14 คนและศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 41 คน  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร = (41/198) *100 = 20.71 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = (20.71/80)*5 = 1.29 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

15.00 20.71 1.29 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

15.00 20.20 1.26 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน   

 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน ามา
เทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี ้
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ  10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ  20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้
น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

SCH = ∑nici 
เมื่อ ni = จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
      ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =    

ๆปริญญาน้ัน ียนในระดับนการลงทะเบกณฑ์มาตรฐารศึกษาตามเกิตต่อปกีาจ านวนหน่วย
ท้ังปี (SCH) Hours Credit Student

   

สูตรการค านวณ 
1.  ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

100
ณฑ์มาตรฐานมเวลาตามเกวนนิสิตเต็สัดส่วนจ าน

ณฑ์มาตรฐานมเวลาตามเกวนนิสิตเต็สัดส่วนจ าน -  ็นจริงมเวลาทีเ่ปวนนิสิตเต็สัดส่วนจ าน
    

2.  น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

5
10

1) จากข้อ ี่ค านวณได้ค่าร้อยละท - (20  ้คะแนนทีไ่ด       
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ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์

กายภาพ = 33.78   
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =((33.78-20)/20)*100 =  ร้อยละ 68.90 ได้คะแนน 0 คะแนน 

2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรทางด้านสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ = 34.50   
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =((34.50-25)/25)*100 =  ร้อยละ 38 ได้คะแนน 0 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 0 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 0 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการและให้บริการดังต่อไปนี้ 
1.1 ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดท าฐานขอ้มูลระเบียนประวัตินิสิตชั้นปีที ่1 อันประกอบดว้ย
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิสิต ข้อมูลเกีย่วกับการรับประทานอาหารขอ้มูลการเจ็บป่วยหรอื
โรคประจ าตัวและข้อมูลผู้ปกครอง ดังนั้น หากมปีัญหาเกิดขึ้นกับนิสิตสามารถแจ้ง
ผู้ปกครอง หรืออาจารย์ทีป่รึกษา ได้อยา่งรวดเร็ว เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนิสิตในกรณีต่างๆ 

1.5-1-1 
แบบระเบียนประวัต ิ
 

  1.2 ภาควิชาตา่ง ๆ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต โดยให้อาจารย์
ที่ปรึกษามีหนา้ที่ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 หมวด 7 ขอ้ 32 

1.5-1-2 
ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษา 

  1.3  คณะฯ มีระบบให้ค าปรึกษาให้นิสิตมีปัญหา ซ่ึงการให้ค าปรึกษาในเบื้องต้นคือ
อาจารย์ที่ปรึกษา หากเป็นปัญหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาได้สามารถส่ง
ต่อปัญหานั้นมายังรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตซ่ึงจะหาแนวทางแก้ไขร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาต่อไป ในกรณีที่นิสิตหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบแต่ต้องการค าปรึกษาเร่งด่วน
สามารถโทรศัพท์มายังรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (096-2563514) นอกจากนี้นางสาวอร
สา สระทองแก้ว และ นางสาววิชุดา ปู่น้อย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต 
สามารถให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตได้ในเบื้องต้น 

1.5-1-3 
 แบบ Flow Chart 
ให้ค าปรึกษา 

  1.4   ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงจัดขึ้นในภาคปลาย 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน เมษายน2558 โดยฝ่ายกจิการนิสิตจัดสรรงบประมาณให้
แต่ละหลักสูตรด าเนินการ ซ่ึงวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้นิสิตได้พบอาจารย์ที่
ปรึกษาและได้ปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั และ
อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆของอาจารย์ขณะเป็นนิสิตและ
ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานซึ่งนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาสามารถเรียนรูแ้ละน า
แนวทางที่ดีไปประยกุต์ใช้ในการท างานเมื่อจบการศึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรกึษาจะให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตพร้อมกบัสรุปปัญหาทีไ่ด้จากนิสิตใน 4 ด้าน คือ ด้านการเรียน ด้าน
ความประพฤต ิด้านกจิกรรม และด้านคุณภาพชีวิต มายังฝ่ายกจิการนิสิต และหาก
ปัญหาใดเป็นปัญหาในภาพรวมระดับคณะ ฝ่ายกิจการนิสิตจะเสนอต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการฝ่ายกจิการนิสิตเพื่อแก้ปญัหาต่อไป 
 
 

(1.5-1-4) 
รายละเอียด
โครงการ 
แบบสรุปโครงการ 
 
(1.5-1-5) 
แบบรายงานปัญหา 

  1.5สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีนายสรวิชญ์ ศิลปะนุรักษ์  เป็น
นายกสโมสรนิสิต นั้นให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สโมรนิสิตด าเนินงาน 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 2. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ใหบ้ริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

2.1 ฝ่ายกิจการนิสิตได้ให้ข้อมูลของหนว่ยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นสิิตในเว็บไซต์คณะ
(http://www.flas.ku.ac.th)และfacebookของ นางสาววิชุดา ปู่น้อยต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานด้านกจิการนิสิต ซ่ึงถือว่าในปัจจบุันนี้เป็นช่องทางการให้
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังเป็นช่องทางที่นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการได้ 

1.5-2-1 
(facdbook 
ประชาสัมพันธ์) 

 2.2 บอร์ดปิดประกาศข้อมูลประชาสัมพนัธ์และขา่วสารที่เป็นประโยชน ์เช่น การรับ
สมัครงาน แหล่งทุนการศึกษา การจัดฝกึอบรม ณ บอร์ดต่างๆ ตามอาคารของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น อาคาร 1 อาคาร 3 อาคาร 5 อาคาร 9 อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารการเรียนรู้ทางภาษา และอาคารอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา  

(1.5-2-2) 
(บอร์ด
ประชาสัมพันธ์) 

 2.3 ฝ่ายกิจการนิสิตได้ส่งข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับนิสิต อาทิเช่น กิจกรรมนิสิต
แลกเปลี่ยนต่างประเทศ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือการรับสมัครงาน ผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกท่านด้วยระบบ e-office โดยอาจารย์สามารถน าข้อมูลแจ้งให้นิสิตในที่ปรึกษา
หรือนิสิตในห้องเรียนทราบ 

1.5-2-3 
e-office 

 2.4 ฝ่ายกิจการนิสิตจะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้แทนนิสิตในทุกชั้นปี ทุกหลักสูตรในกรณีที่
เป็นข่าวสารเร่งด่วนที่ต้องการแจ้งให้นิสิตทราบ ซ่ึงในปัจจุบันนิสิตในหลักสูตรนั้น เป็น
เครือข่ายกันเองใน facebookและ ไลน์ของกลุ่มเพื่อนในหลักสูตรเดียวกัน  

1.5-2-4 
facdbook และ 
ไลน์  

 3. จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
ท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต 

ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม คือโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยด าเนินงานในศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558    

1.5-3-1 
โครงการปัจฉิมนิเทศ 
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4  
แบบสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 4. ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ฝ่ายกิจการนิสิตมีการประเมินคุณภาพกจิกรรมในข้อ 1 ถึง 3 ได้ผลดังนี้ 
4.1 ความพึงพอใจต่อจัดบริการให้ค าปรกึษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะมี
ค่าเท่ากับ 4.55  

(1.5-4-1) (โครงการ
นิสิตพบอาจารย์ที่
ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557) 

4.2 ความพึงพอใจต่อมกีารให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ใหบ้ริการกจิกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตมีค่าเท่ากับ 3.35  

(1.5-4-2)  (โครงการ
ผู้บริหารพบผู้แทน
นิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2557) 

4.3 ความพึงพอใจต่อจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นิสิตมีค่าเท่ากับ 4.32  
 

(1.5-4-3) (โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้น
ปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2557) 

 5. น าผลการประเมินจาก
ข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บรกิารและ
การให้ข้อมูล เพือ่ส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวัง
ของนิสิต 

ฝ่ายกิจการนิสิต ได้น าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2557 มา
วางแผนและปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิตในโครงการสัมมนาคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต ประจ าปี 2558 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 –   วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 
2558 ณ บ้านทะเลสีครีม    รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม  

(1.5-5-1)  (รายงาน
การสัมมนา) 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เกา่ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มfีacebookของชมรมศิษย์เก่าศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ให้ข้อมูลและความรู้ การรับสมัครงานเพื่อเป็นประกอบอาชพี 

1.5-6-1(facebook) 

 
  

http://www.sa.flas.ku.ac.th/
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตในภาพรวมของ
คณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะฯ โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปี 2557 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2  อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2557 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตจ านวน 4 ตัว ดังนี้ 
1.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2557 
2.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วบรรลุเป้าหมาย 
3.  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 
4.  คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1.6-1-1 รายงาน
สัมมนา
คณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนิสิต 
ประจ าป ี2557 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู ้
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนทศ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรมจริยธรรมได้แก่โครงการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาท
ไทย นิสิตชั้นปีที่ 1,โครงการสอนน้องร้องเพลงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
,โครงการ Arts science Day & Night ฯลฯ 
(2) ความรูไ้ด้แก่โครงการโครงการพบผูป้กครอง,โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่,โครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพ นิสิตชั้นปีที ่3,โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4,โครงการศึกษาดู
งาน สโมสรนิสิตฯ,โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาฯลฯ 
(3) ทักษะทางปัญญา ได้แกโ่ครงการโครงการโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 3,โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Angular Framework),โครงการใช้ระบบ Linux,โครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Git),โครงการประกวดแข่งขันดนตรี และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ฯลฯ 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบได้แกโ่ครงการโครงการ
สานสัมพันธ์น้องพี่,โครงการโคโลนีเกมส ์ครั้งที่ 3,โครงการบ าเพ็ญประโยชนแ์ละรักษา
สิ่งแวดล้อม  นิสิตชั้นปีที ่2ฯลฯ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนทศได้แก่
โครงการโครงการศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์,โครงการการอบรมเชิงปฏบัตกิาร 
English for Future Chemists 
 
 

1.6-2-1  แบบ
รายงาน 
กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 
ประการ  

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นิสิต 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต ดังนี้  
1.  โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุด
ปัจจุบันและชุดใหม่ซึ่งในปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกรท์ี่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558เวลา 
08.30–16.30 น.       ณ ห้องชัยพฤกษ์โดยมีนายสรวิชญ์ ศิลปะนุรักษ์ นายกสโมสร
นิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2557 ให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต ตัวแทนนิสิตหลักสูตรต่าง ๆ และนิสิตที่
สนใจเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมเพื่อน าไปใช้วางแผนและจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบตาม
กระบวนการของการประกันคุณภาพ (PDCA)  

(1.6-3-
1)(โครงการ/แบบ
สรุปโครงการ
ก าหนดการ/
เอกสารประกอบ) 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 
 

(1.6-4-1)(แบบ
รายงานผลการ
ด าเนินฝ่ายกิจการ
นิสิต สโมสรนิสิต 
และหลักสูตร 
ประจ าปี
การศึกษา 2557) 

 5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนพัฒนานิสิตตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน โดยได้ผลประเมิน
ดังนี้ตัวบ่งชี้ที่ 1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปี 2557 มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 85% ผลการด าเนินงานเท่ากับ 97.72% ดังนั้น บรรลุ
เป้าหมาย(มี 44 โครงการ จัด 43โครงการ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วที่บรรลุค่าเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรมนั้นมีค่าเป้าหมายเท่ากับ 95% ผลการด าเนินงานเท่ากับ 97.67% 
ดังนั้น บรรลุเป้าหมาย(มี 43 โครงการ ได้มากกว่า 3.51 จ านวน 42 รายการ) 
(โครงการที่มีค่า 3.51 ขึ้นไป) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมีค่าเป้าหมายเท่ากับ 3.91 ผล
การด าเนินงานเท่ากับ 3.93 ดังนั้น บรรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่  4. คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีค่าเป้าหมายเท่ากับ 3.91ผลการด าเนินงาน4.06 ดังนั้น 
บรรลุเป้าหมาย 

(1.6-5-
1)(แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นิสิต) 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

คณะกรรมการฝ่ายกจิการนิสิตได้มีการจดัโครงการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต ประจ าป ี2558 ระหวา่งวันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที ่24 กรกฎาคม 2558 ณ 
บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยได้มีกานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานิสิตและผลการด าเนินกิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2557 
และน าผลการประเมินในแต่ละกิจกรรมมาปรับปรุงเพื่อวางแผนการจัดกจิกรรมพัฒนา
นิสิตในรอบปีการศึกษา 2558 (1.6-6-1) (รายงานการสัมมนา) และในส่วนของสโมสร
นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนสิิตและ
คณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่สโมสรนิสิตปี
การศึกษา 2558 จะได้รับการถา่ยทอดประสบการณ์จากสโมสรปีการศึกษา 2557 และ
น าข้อเสนอแนะจากสโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2557 ไปปรับปรุงการจัดกจิกรรม
ในปีการศึกษา 2558 (1.6-6-2) 

(1.6-6-1) 
(รายงานการ
สัมมนา) 
 
(1.6-6-2)(รายงาน
สัมมนาสโมสร
นิสิต) 

 
ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                          41 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน      

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

-มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานคือสถาบันวิจยัและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มี
ระบบบริหารงานวจิัย โดย ศวท. สามารถสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยและสร้างสรรค์ได้จากหน่วยงานดังกล่าว โดยในปี 
57 คณะฯอยู่ระหวา่งด าเนินการสร้างระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย โดยประสานงานกบัรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศวท. 

2.1-1-1 เว็บไซด์ สวพ. มก. 

 2. สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือหอ้งปฏิบัติงาน

สร้างสรรค์ หรือหน่วยวจิัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจยัหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) 

 

- คณะฯ โดย ศสวท. ได้จัดสรรห้องปฏบิัติการกลางเพื่อให้
การบริการพื้นทีป่ฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับ
งานวิจัยระดับสูง และได้จัดสรรพื้นที่ส าหรับการทดลอง
ระดับแปลงทดลองเพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต 
- คณะได้จัดสรรเครื่องมือกลางส าหรับงานวิจยัขั้นสูง โดย
อยู่ในความดูแลของภาควิชาต่างๆ เช่น เครื่อง FTIR 
เครื่องถ่ายภาพสารพันธกุรรม และโปรตีน 
- มีห้องเป่าแก้วให้บริการซ่อมแซมเครื่องแก้วอย่างง่าย
รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ 
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้หอ้งสมุดประจ า
คณะและห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลยัแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวจิัย 
- คณะมีการท าระบบประตูเปิดปิดอัตโนมัติโดยใช้วิธแีส
กนลายนิว้มือ ทีอ่าคาร Sc1-4 เพื่อความปลอดภัยของ
นิสิตในการท างานและท าวิจยัในช่วงนอกเวลาราชการ 
-หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ มกีารเชิญ Professor 
จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นที่
ปรึกษาทางด้านงานวิจยัให้แก่นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
และ Professor จาก Shizuoka University ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้มาเยี่ยมชม และร่วมหารืองานวิจัย กับหน่วยวิจยั
จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร  
คณะศิลปศาสตร์ฯ โดย ศสวท. ได้ร่วมจดักิจกรรมที่
ส่งเสริมงานวิจัยระดับชาติ ได้แก ่การจดัสัมมนาวิชาการ
และประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1-2-1 รูปถ่าย
ห้องปฎิบัติการกลาง ศสวท. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-2-2 รูปถ่ายห้องเป่า
แก้ว 
 
2.1-2-3 รูปถ่ายห้องสมุด 
 
2.1-2-4 รูปภาพและ
หนังสือเชิญ (e-mail) 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

วิทยาเขตก าแพงแสน ซ่ึงจัดประชุมวิชาการใน 8 สาขา ซ่ึง 
ศสวท. รับผิดชอบในการจัดประชุมวิชาการสาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัดสรร
งบประมาณ 2558 โดยคณะกรรมการวจิัยของคณะ ในการ
สนับสนุนทุนวิจัยใหก้ับบุคลากรและนิสติในคณะฯ จ านวน 
11 ทุน(รายละเอียดงบประมาณ 2557-2558) 

2.1-3-1 ประกาศหลักเกณฑ์
ทุนสนับสนุนการวิจยั 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
2.1-3-2 ประกาศผลการ
พิจารณาทุนสนับสนุนการ
วิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัดสรร
งบประมาณ 2558 ในการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ ใหก้ับบุคลากรและนิสิตในคณะฯ  

2.1-4-1 ประกาศ
หลักเกณฑ์การสนับสนุน
รางวัลผลงานตีพิมพ์ 
เผยแพร่ การใช้ประโยชน ์
และการจดอนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตร ประจ าปี
งบประมาณ 2558  
2.1-4-2 ประกาศ
หลักเกณฑ์การสนับสนุน
เพื่อการตีพิมพ ์ประจ าปี
งบประมาณ 2558  

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนกัวิจยั มี
การสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนกัวิจยัที่มีผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

-มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกยอ่งอาจารย์
และนักวจิัยที่มีผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
  
   

2.1-5-1 ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การฝึกอบรม “วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานกัวิจยั 
(Training for the 
trainers)”รุ่นที่ 5 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน โดย                
ผศ.ดร.แตงอ่อน พรหมมิ 
ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรมดังกล่าว 
2.1-5-2 ประกาศหลกัเกณฑ์
การสนับสนุนรางวัลผลงาน
ตีพิมพ์ เผยแพร่ การใช้
ประโยชน์ และการจดอนุ
สิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
2.1-5-3 อ.ดร.อัฐสิษฐ์ 
ทับทิมแท้ ได้รับรางวัล “ทุน
ช่วย เหลอืทางด้านวจิัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” สาขาฟิสิกส ์ 
จากผลงานเร่ืองการหา
คุณสมบัติของการเป็นโฟโต
โวลตาอกิจากการสังเคราะห์
อนุภาคสารกึ่งตัวน าของ
แมงกานีสเทลลูไรด์/คอป
เปอร์เทลลูไรด์เพื่อใช้เป็น
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สารรับไวแสง 2 ชั้นบนโฟโต
อิเล็กโทรดของสารกึ่งน า
โลหะออกไซด์ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในเซลล์
แสงอาทิตย์ จากมูลนธิิโทเร 
เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย มอบรางวัล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าป ี2557 ครั้งที่ 21 ณ 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์ค
นายเลิศ ในงาน “The 21 
Presentation Ceremony 
Thailand Toray Science 
Foundation” 

 6. มีระบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

คณะฯ ได้ใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีหน่วยงานคือส านักงานบริการวิชาการทีมีหน้าที่บริหาร
จัดการ คุ้มครองสิทธิทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิด
จากผลงานวจิัย รวมทั้งน าองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์  
  

2.1-6-1 เว็บไซด์ส านัก
บริการวิชาการ 
  

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

สูตรการค านวณ  

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 นวิจยัฯสนับสนุนงาจ านวนเงินน 
นักวิจยัย์ประจ าและจ านวนอาจาร

ะภายนอกจากภายในแล วิจยัฯนับสนุนงานจ านวนเงินส
     

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   ้คะแนนท่ีได 5
5 เต็ม ้เปน็คะแนนทีก่ าหนดให วิจยัฯนับสนุนงานจ านวนเงินส

ะภายนอกจากภายในแล วิจยัฯนับสนุนงานจ านวนเงินส
     

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกสาขาวิชาในคณะ 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2557 (1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 7,433,782 บาท และจากภายนอกจ านวน 27,008,715 บาท รวมทั้งหมด 
34,442,497 บาท โดยจ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 19,867,497 บาท กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 14,575,000 บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 186 คน จ าแนก
เป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 107 คน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
79 คน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 107 คน เงินสนับสนุนงานวิจัย  19,867,497 บาท   
    =   19,867,497   =   185,677.54  บาท/คน

 
 

     107  
  

 คะแนนที่ได้ =    185,677.54  x 5    =  4.22   คะแนน    
                                     220,000
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 79 คน เงินสนับสนุนงานวจิัย 14,575,000 บาท   
    = 14,575,000 =   184,493.67   บาท/คน

 
 

                   79  
  

  คะแนนที่ได้ =    184,493.67  x 5      =   9.22  = 5 คะแนน    
                            100,000                   

 คะแนนเฉลี่ย =    4.22+5.00   =   4.61 คะแนน 
      2  
 

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

      68,000 บาท/คน  
ด้านวิทยาศาสตร์ คิดเป็น
คะแนน 1.55 
ด้านศิลปศาสตร์ 3.4 
ดังนั้นเฉลี่ย 2.48 
 

34,442,497/186 = 
185,174.72 

4.61 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

      68,000 บาท/คน  
ด้านวิทยาศาสตร์ คิดเป็น
คะแนน 1.55 
ด้านศิลปศาสตร์ 3.4 
ดังนั้นเฉลี่ย 2.48 
 

34,442,497/172 = 
200,247.07 

4.76 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ  ตัวหารไม่นับลาศึกษาต่อ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5  

  เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1.  ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

100
 ้งหมดนักวิจยัทัย์ประจ าและจ านวนอาจาร

ะนักวิจยัรย์ประจ าแลการของอาจางานทางวิชาำหนักของผลผลรวมถ่วง
   

น้  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   ้คะแนนท่ีได 5

5 นคะแนนเต็มำหนดให้เป็กวจิัยท่ีกประจ าและนัของอาจารย์

การงานทางวชิาำหนักของผลลรวมถ่วงน้ร้อยละของผ

กวจิัยประจ าและนัของอาจารย์

การงานทางวชิาำหนักของผลลรวมถ่วงน้ร้อยละของผ

     

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2557 (1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 64.0  โดยจ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
60.4 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3.6 มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 186 คน จ าแนกเป็น
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 107 คน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 79 
คน 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 107 คน ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ   60.4  

  =  60.4   =  56.45 
    107 

คะแนนที่ได้   =    56.45  x 5 =  4.70  คะแนน 
            60 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 79 คน ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ    3.6   

  =      3.6   =  4.56   
       79 

คะแนนที่ได้   =  4.56 x 5  =   0.57   คะแนน 
          40 

คะแนนเฉลี่ย =    4.70 + 0.57   =    2.64  คะแนน 
               2  

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
64.0/186 = 34.41 2.64 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
64.0/172 = 37.21 2.82 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และก าหนดตัวบ่งชี้วดัความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มกีาร
จัดท าแผนบริการวิชาการภายใต้แผนการ
ด าเนินงานของคณบดีและได้ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล เพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ  

3.1-1-1 แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี คะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ช่วงระยะเวลารายงาน  (๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อใหเ้กิดผลต่อการพัฒนา
นิสิต ชุมชน หรือสังคม 

มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ โดยอยู่ภายใต้แผนการ
ด าเนินงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ในด้านบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจข้อที ่๖ 
จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนและสังคม 

3.1-2-1 สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

มีการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
แบบบริการให้เปลา่ เช่น โครงการล้างมอื
อย่างไร ห่างไกลเชื้อโรค 

3.1-3-1 สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ โครงการล้างมือ
อย่างไร ห่างไกลเชื้อโรค 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณา 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้
ประเมินความส าเร็จ ตามตวับ่งชี้ของแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณา ติดตาม และประเมินผล
อย่างต่อเนื่องในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

3.1-4-1 รายงานการประชุม 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 5. น าผลการประเมินตามขอ้ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

จากการประเมินผลการด าเนินงานในแต่
ละโครงการ พบว่าจ านวนโครงการ
บริการวิชาการมีค่อนขา้งน้อยในแต่ละป ี
จึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ จึงมี
การแก้ไข โดยเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธโ์ครงการบริการวิชาการ
ต่างๆ โดยจัดเวบ็ไซต์ ศสวท. และคาดวา่
จะจัดท าแผบ่พับประชาสัมพันธโ์ครงการ
ต่างๆ เพื่อส่งไปยังโรงเรียนและ
หน่วยงานที่สนใจเขา้ร่วม 

3.1-5-1 รายงานการประชุม 
เว็บไซต์ ศสวท. 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน มีการจัดท าบันทกึข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างสถาบันในการจัดบรกิารวิชาการ
ร่วมกัน และมีการขอความอนุเคราะห์
วิทยากรจากภายนอกเพื่อมาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้โครงการบริการวิชาการ 

3.1-6-1 (MOU) หนังสือขอ
ความอนุเคราะห ์

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
6 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
5 ข้อ 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

หมายเหตุ ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 1  
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องค์ประกอบที่ 4การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00   ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีการแต่งตั้งผู้บริหาร และมีการ
มอบหมายงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ชัดเจน ทั้งในส่วนของ
บุคลากร และในส่วนของนิสติ 
 

4.1-1-1 ค าสั่ง ศวท. 
338/2557 
4.1-1-2 ค าสั่ง ศวท. 
56/2558 
4.1-1-3 ค าสั่ง ศวท.
62/2558 
4.1-1-4. ค าสั่ง ศวท. 
67/2558 
4.1-1-5. ค าสั่ง ศวท. 
305/2558 
4.1-1-6. ค าสั่ง ศวท. 
306/2558 

 2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

4.1-2-1 แผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าป ี2557 
4.1-2-2 แผนผลด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการตดิตามการตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผนเป็นประจ าทุก
เดือน 

4.1-3-1 รายงานประจ าเดือน
ฝ่ายกิจการพิเศษ 
4.1-3-2 รายงานประจ าเดือน
ฝ่ายกิจการนิสิต 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้ านท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์อง
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1-4-1 ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดฯ 
ของบุคลากร 
4.1-4-2 ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดฯ 
ของนิสิต 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุ
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

4.1-5-1 มีการประชุม
เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการวางแผนจัด
โครงการ/กิจกรรม
ส าหรับนิสิต 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทางช่องทาง
ต่างๆ ดังน้ี 
-  เว็บไซต์คณะฯ  
- จอภาพ LCD ด้านหน้าคณะฯ 
-  เฟสบุ๊คศวท. 

4.1-6-1 ภาพกิจกรรม 
- เวบ็ไซต์คณะฯ 
- จอ LCD 
- เฟสบุ๊คศวท. 

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 

- - 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ   5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ   5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์

ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา 
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

1.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมี
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
โดยงานนโยบายและแผนได้จัดท ารูปเลม่แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี 2555-2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 8/2555 วันที่ 
27 สิงหาคม 2555 วาระที่ 4.19 เร่ืองแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี2555-2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และ
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบ 4 พันธกจิ คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการ
วิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม แต่ในปี 2557 
คณะฯ ไม่มีการทบทวนแผนกลยุทธ ์แต่ได้ด าเนินการตามแผน
ของคณะและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการระดมความ
คิดเห็น ทบทวน วิพากษ์ และด าเนินการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น โดยมกีารด าเนนิการดังนี้ 
1.1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัด
โครงการสัมมนาผู้บริหาร ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยาจ.ชลบุร ี   
1.2 คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยคณบดี รองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชา/
หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร/หวัหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ประธานโครงการด าเนินงานภาคพิเศษ 
และมีการน าผลการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมาน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารและพัฒนา คณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
1.3 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาบุคลากร คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพือ่ประชมุระดมความคิด เห็นใน
ส่วนของการด าเนินงาน มกีารมอบ หมายงาน ติดตาม ก าหนด
ผู้รับผิดชอบการด าเนิน งานตามแผน 7.1 แผนพัฒนาตาม

5.1-1-1 โครงการสัมมนาผู้บริหาร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
5.1-1-2 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ที่ 402/2557 
ลงวันที่5 ส.ค.57 
5.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.1-1-4 โครงการสัมมนาบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยา 
ศาสตร์ 
5.1-1-5 หลักฐาน เอกสาร
งบประมาณเงินรายได้ เอกสาร
งบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2557 
5.1-1-6 รายงานประชุมคณะ 
กรรมการบริหารและพัฒนาคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.1-1-7 เอกสารเงินรายได้
ประจ าป ี2557 ที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 
5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะฯ  
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นโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ 4ปีที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย และ 7.2 แผนเชิงรุกที่มีความสมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ เสริมจุดแขง็ และแก้ไขจุดออ่นของ
หน่วยงาน (รอบป ี2558 – 2561) ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะฯ 

คณะฯ มิได้มีการจัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน แต่มีการ
ด าเนินการจัดท าแผนการใช้เงิน 2 ส่วน คือแผนการใช้จ่ายและ
การหารายได้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยมกีาร
ประเมินความต้องการของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งแหล่งที่มา
ของรายได้ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้จากการ
บริหารงานของคณะฯ จ าแนกตามประเภทรายรับและประมาณ
การรายจ่ายของแต่ละหนว่ยงาน รายรับให้แก่หนว่ยงานภายใน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมกาประจ าคณะฯ ในส่วนของ
แผนการใช้เงินรายได้ เป็นไปตามแผนงาน/โครงการและ
นโยบายของคณะและมหาวิทยาลยั โดยความเห็นของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ทั้งนี้คณะฯมีการรายงานงบการ
ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบเปน็ประจ าทุกเดือน 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลกัสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

2.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่มีการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางการเงิน แต่คณะฯ ทราบข้อมูลของงานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าขอ้มูลเพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน ในสว่นที่เกีย่วกบัต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของการจัดการเรียนการสอน ระดับปรญิญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา และค่าใช้จา่ยในการพัฒนาด้านนิสิต ด้าน
บุคลากร ด้านการเรียนการสอน ซ่ึงคณะฯ มีนโยบายคิดต้นทุน
ต่อหน่วย โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทเบทาโกร มาให้ความรู้ใน
ส่วนการวิเคราะห์ต้น ทุนต่อหนว่ยให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ได้รับทราบหลักการและแนวทางในการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วย เพื่อวางแนวทางในการใช้จ่าย เงินให้
ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  ซ่ึงหน่วยงานภายใน
คณะฯ น าข้อมูลไปใช้ในการคิดค านวณต้นทุนต่อหน่วย เช่น 
โครงการหลักสูตรภาคพิเศษ ซ่ึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน          

5.1-2-1 โครงการสัมมนาด้าน
การเงินคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.1-2-2 โครงการหลักสูตรภาค
พิเศษของคณะฯ  

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเส่ียงที่เกิดจากปจัจัยภายนอก 
หรือปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเส่ียง
ลดลงจากเดิม 

3.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วม
เป็นคณะกรรมการดังนี้  
3.1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานโครงการจัดตั้ง
ภาควิชา ประธานโครงการภาคพิเศษเป็นกรรมการ และหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการเป็นกรรม การและเลขานุการ โดยท า
หน้าที่ด าเนิน การบริหารความเสี่ยงภายในคณะให้สอดคล้อง
กับนโยบาย  และแนวทางการบริหารความ เสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฝ่ายต่างๆของคณะศิลปศา  สตร์และ
วิทยาศาสตร์ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยและฝ่าย
วิชาการเป็นประธานอนุ กรรมการ ท าหน้าที่วิเคราะห์และประ 
เมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้าน

5.1-3-1 ค าสั่งคณะฯ เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   
 
5.1-3-2  ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
5.1-3-3 ค าสั่งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.1-3-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.1-3-5 แบบติดตามผลการ
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การวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการผลิตบัณฑิตของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงต้องรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงด้านต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะฯ 
เพื่อรายงานให้คณบดีตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการด าเนินงานด้านการบริหาร
ความเส่ียงของหน่วยงานต่อไป 
3.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อ ให้เกิด
ความเส่ียง 3 ด้าน ตามบริบทของคณะฯ       
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการประชุม พิจารณา วิเคราะห์ และประเมิน
ความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 
2557 พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา เพื่อ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2557 ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบจาก
ความเส่ียง 3 ด้านคือ 
1.  ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
2.  ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
3.  ด้านการผลิตบัณฑิต 
3.3 คณะฯ มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงในแต่ละด้านที่มี
ระดับความเส่ียงสูงและพิจารณาผลการประเมินความเส่ียงที่อยู่
ในระดับสูง น ามาจัดท าแผนบริหารความเส่ียงในแต่ละด้าน เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเพื่อลดความเส่ียง  ซ่ึงประกอบด้วย
แผนความเส่ียงความด้านความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ด้านการวจิัยและการบรกิารวิชาการและด้านการผลิตบัณฑิต 
ตามล าดับ และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีการติด ตามและประเมินผลการด าเนินงาน
และ 

บริหารความเส่ียง ประจ าป ี
2557 
5.1-3-6 รายงานต่อคณะ 
กรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 11/57 เมื่อวันที่ 
26 พ.ย.57   
 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงานอยา่งชัดเจน 

4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 
ประการ ทีอ่ธิบายการด าเนินอย่างชัดเจนดังนี้ 
            คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายรวม ทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะฯ ไปยัง
บุคลากรในคณะฯ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหนา้ภาควิชา 
ประธานโครงการจัดตั้งภาค วิชา หวัหนา้ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโน โลยี และหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ให้
เป็นไปตามแผนการปฏบิัติงานและรายงานผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ เป็นประจ าทกุเดือน หลังจากนั้นงานนโยบาย
และแผนรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการ     ด าเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
 ทั้งนี้ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และมี
การสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในเร่ืองต่างๆ ผ่านระบบ 
AMS e-office  และคณบดีให้อ านาจในการตัด สินใจ
ตามล าดับชั้น ตั้งแต่รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหนา้หน่วยงาน 
และหัวหน้างาน ตามความเหมาะสม และคณะฯ มีการจัด
ประชุมบุคลกร โดยคณบด ี
 ทั้งนี้ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง

5.1-4-1 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ 
5.1-4-2 บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
5.1-4-3 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
5.1-4-4 ดูโปรแกรม AMS e-
Office และอุปกรณ์จากสถานที่
จริง  
5.1-4-5 ระบบบริหารทรัพยากร
องค์การ (Enterprise resource 
planning ERP) 
5.1-4-6 หลักฐานระบบการจัดท า
ค าของบ ประมาณเงินรายได้ (e-
Revenue) 
5.1-4-7 หลักฐาน แบบเก็บ
บริการวิชาการ 1 งานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
5.1-4-8 รายงานการประเมิน
ตนเอง) 
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ประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักธรรมาภิบาล 
10 ประการ ดังนี ้

1.1 หลักประสิทธิผล คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มกีารบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏบิัติการและแผนกลยุทธ์  ของแผนปฏิบัติ
การและแผนกลยุทธ ์

1.2 หลักประสิทธภิาพ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ได้แก ่ระบบ AMS e-office เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานด้านการรับ-ส่งเอกสารของคณะ ระบบ SMS เพื่อ
การรับรู้ข่าวสารที่ส าคัญได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น การเช่าเครื่องใช้
ส านักงานแทนการจัดซ้ือ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
ส าเนาดิจิตอล เครื่องเรียงเอกสาร เป็นต้น เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธภิาพการท างาน มีอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามความต้องการลดค่าใช้จ่ายในการการ
ซ่อมบ ารุง นอกจากนีย้ังมีระบบของมหาวิทยาลัย คือ ระบบ
บริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise resource planning: 
ERP) เพื่อพัฒนา การเก็บข้อมูลด้านบัญชีให้มีฐานข้อมูลที่
สามารถตรวจ สอบและเพิ่มประสิทธภิาพของงาน เพื่อ
พัฒนาการเก็บข้อมูลด้านบัญชีให้มีฐานข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธภิาพของงาน ) และระบบการจัดท า
ค าของบประมาณเงินรายได้ ผ่านระบบการจัดท าค าของบ 
ประมาณเงินรายได้ (e-Revenue)   

 
1.3 หลักการตอบสนอง      คณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการใหบ้ริการทางด้านการเรียนการ
สอนวิชาพื้นฐาน และบริการวิชาการ ทีส่ร้างความเชื่อมั่น 
ตอบสนองความคาดหวังและความต้อง การของผู้รับบริการ  

1.4 หลักภาระรบัผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่  การ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพือ่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ ได้แก่การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  
และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามพนัธกิจ ประจ าปี
งบประมาณ 255  

1.5 หลักความโปร่งใส มีกระบวนการ
เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อยา่งเสรี  
โดยบุคลากรสามารถทราบขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีขอ้มูล
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านเวบ็ไซต์ของคณะ  

1.6 หลักการมีส่วนร่วม คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ในรูปของคณะกรรมการ
ต่างๆ และมีการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในเร่ือง
ต่างๆผ่านระบบ AMS e-office  และประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการบริหารงานของคณะ รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มโอกาส ได้เข้าร่วมเสนอปัญหา ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เช่น การสอบถามความพงึพอใจของผู้รับบริการ
เป็นต้น 

5.1-4-9 รายงานแผน-ผล 
5.1-4-10 ระบบ AMS e-Office 
5.1-4-11 ระบบ AMS e-Office 
5.1-4-12 หลักฐาน ผลการ
ประเมินผู้บริหาร  
5.1-4-13 แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
5.1-4-14 การแบ่งโครงสร้าง
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์หรือดูงานบทน า
เกี่ยวกบัโครงสร้างหน่วยงาน 
5.1-4-15 ขั้นตอนการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการ 
5.1-4-16 ขั้นตอนการจัดซ้ือ/
จัดจ้าง 
5.1-4-17 แนวทาง การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5.1-4-18 ฐานข้อมูลนิสิต,
ฐานข้อมูลบุคลากร 
5.1-4-19 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน
ระบบ AMS e-Office 
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1.7 หลักกระจายอ านาจ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  มกีารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายใน
คณะจ านวน และมีหนว่ยงานเทียบเทา่ภาควิชา/โครงการจัดตั้ง
ภาควิชา  มกีารกระจายอ านาจให้กบัหัวหน้าภาควิชา/หัวหนา้
โครงการจัดตั้งภาควิชา ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบเทียบเท่าหวัหน้า
ภาค วิชา แต่ละภาควิชาจะมีหวัหน้าสาขาวิชารับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา นอกจากนี้ ในส่วนของคณบดี 
จะมีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจตา่งๆของคณะ และมีการบริหารงานในรูปของ
คณะกรรมการ หลักนิติธรรม มกีารบรหิารงานโดยยึดตาม
เจตนารมณ์ ของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการบริหารงานอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ เช่น 

1.7.1 การสรรหาบุคลากร ได้
ปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการรับสมัคร 
และคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ การจดัซ้ือ จัดจ้างพัสดุ ได้
ปฏิบัติตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 
รวมทั้งปฏิบัติการตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  

1.7.2 ในการประ เมินผลการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากร ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ งาน 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถทราบราย ละเอียดในการ
พิจารณาผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงิน เดือนได้โดยค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1.8 หลักความเสมอภาค คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติกับผู้รับบรกิารอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีการแบ่งแยกเพศ อายุ ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การรับนิสิตในรูปแบบต่างๆ 
การปฏิบัติตอ่บุคลากรทุกระดบั การให้โอกาสได้รับ
ความก้าวหนา้ในหน้าที่การงาน ตามความสามารถของตนอย่าง
เท่าเทียมกัน เป็นต้น      

1.9  หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เป็นประจ าทุกเดือน โดยมกีารบรรจุวาระในเรื่องต่างๆ เช่น 
วาระเพื่อพิจารณา วาระแจ้งเพื่อทราบ โดยการพิจารณาอนุมัติ
เร่ืองต่างๆ ในแต่ละคร้ัง การพิจารณาขอความเห็นชอบจะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเกนิกึ่งหนึ่ง และใช้เสียง
ข้างมากเป็นหลัก  และหากเป็นการด าเนินการที่มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวข้อง กจ็ะมีการประชุม ปรึกษาหารือและสรุป
ความคิดเห็น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ต่อไป 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อกัษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.  การจัดการความรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
และมีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ โดยคณบดีได้มอบนโยบายให้ผู้บริหาร และคณาจารย์ 
เน้นกิจกรรมในประ เด็นความรู้ 2 ด้านหลัก คือ ด้านการผลิต
บัณฑิต และด้านการวิจัย      นอกจากนี้ภาควิชาศิลปศาสตร์มี
การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย ของการจัดการ
ความรู้ เร่ืองการพัฒนากายและจิตเพื่อพิชิต office syndrome  

5.1-5-1ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  
5.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  
5.1-5-3 รายงานการจัดการ
ความรู้ เร่ืองการพัฒนากายและ
จิตเพื่อพิชิต office syndrome    
5.1-5-4 กระบวนการท างานดา้น
งานคลังและพัสดุ 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 5.1 ด้านวิชาการมีการจัด การความรู้ เรื่อง การ
พัฒนาการและจิตเพื่อพิชิต office syndrome (ภาควิชาศิลป
ศาสตร์) 
            5.2 ด้านการบริหารมีการจัดการความรู้ เรื่อง 
กระบวนการท างานด้านงานคลังและพัสดุ ในส่วนของส านัก 
งานเลขานุการ มีการก าหนดประเด็นความรู้ เร่ือง กระบวนการ
ท างานด้านงานคลังและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2557 มี
เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานด้านงานคลังและพัสดุ อาทิ การจองเงิน การยืมเงิน การ
คืนเงิน และการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
ด าเนินงานที่ถูกต้องตรงกันทุกหน่วยงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาในการท างาน
ร่วมกัน ด้านกระบวนการท างานคลังและพัสดุ มีการรวบรวม
ความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้จากการสอบถามของผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของกระทรวงการคลัง 
เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งงบ ประมาณ และเพื่อการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้อง โดยการรวบรวมระเบียบของ
กระทรวงการคลัง/ส านักงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 8 เรื่อง น าขึ้นไว้ใน
ระบบ e-Office หัวข้อองค์ความรู้กับองค์กร   

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

  คณะฯ ยังไม่มีการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมโดยชัดเจน 
การติดตามผลการด าเนินงานของคณะฯ เป็นเพียงการให้จัดท า
รายงานกิจกรรมประจ าเดือนในทุกกิจกรรมของหน่วยงานยอ่ย
ภายใน 

 

  7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

ในรอบปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานของทุกภาค
ส่วนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีรองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพเป็นประธาน ท าหนา้ทีบ่ริหารงานประกัน
คุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีการจัดท าเป็น
แผนการปฏบิัติงานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ และในระดับหนว่ยงานจะมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงานเพื่อด าเนนิงานประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน 

ตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทกุหน่วยงานภายในคณะ
ต้องรับการประเมินคุณภาพเป็นประจ าทุกปีตามรูปแบบและ
วิธีการที่คณะก าหนด ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพหน่วยงาน
ภายในคณะ มหีน่วยงานที่รับการประเมนิ จ านวน 12 
หน่วยงาน จ าแนกเป็นหนว่ยงานสายวิชา/โครงการจัดตั้งสาย
วิชาซ่ึงมีภารกิจหลักในจัดการเรียนการสอนจ านวน 11 
หน่วยงาน และหนว่ยงานสนบัสนุน จ านวน 1 หนว่ยงาน คือ
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีภารกจิหลักในการส่งเสริมการ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

วิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะพิจารณา
คัดเลือกองค์ประกอบและตวับ่งชี้ที่เห็นว่าเหมาะสมกับการ
ประเมินคุณภาพระดับหนว่ยงานมาใช้ในการประเมิน ทั้งนี้จะ
เลือกตัวบ่งชี้จากการประเมินคุณภาพภายนอก (ตัวบ่งชี้ สมศ.)
บางตัว มาใช้ในการประเมินด้วย เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวม
ของคณะ ส่วนส านักงานเลขานกุารนั้น ส านักงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ และ
แนวทางการประเมินคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนไว้
ชัดเจน ดังนั้นจึงได้แยกการประเมินคุณภาพส านกังาน
เลขานุการ ออกไปต่างหาก 

ปีการการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินเป็นการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลกัสูตรและระดบัคณะ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ฯ ได้ด าเนินการเริ่มต้นเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร ด้วยการ
จัดท าระบบ มคอ. ออนไลน์ ใหก้ับคณะฯ เข้าไปกรอกขอ้มูล
เพื่อความสะดวกและไม่ต้องด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงาน
เพราะสามารถพิมพ์ออกมาเพื่อการตรวจสอบได้ แต่เนื่องจาก
คณะฯ มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ จ านวน 23 หลักสูตร โดย
รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐาน นั้น อาจารยประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บางหลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์ 
เนื่องจากมิได้ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาอยา่งเคร่งครัด
ท าให้มีผลกับการประเมินในครั้งนี้ ส่วนในระดับคณะฯ บทที่ 1 
โครงร่างองค์กร เป็นบทใหม่ ท าให้ใช้เวลาในการศึกษา ท า
ความเข้าใจกบัข้อหวัต่างๆ พร้อมทั้งระดมความคิดจากทกุภาค
ส่วนเพื่อหาข้อมูลประกอบการเขียนโครงร่างองค์กร     

ส่วนการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นไปตามกฎและระเบยีบที่ส านกั
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยก าหนด    

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

หมายเหตุ  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อ 1 และข้อ 6 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ประเมิ

น
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยมีการให้ความรู้เกีย่วกบัการประกันคุณภาพหลักสูตรแก่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(5.2-1-1)  ด าเนินการให้ทุกหลกัสูตรประเมินตนเองใน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (5.2-1-2) ตลอดจนก ากับดูแล ติดตามให้ทุก
หลักสูตรด าเนินการตามระบบของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เช่น ระบบ
ประเมินการสอน ระบบ มคอ. ออนไลน์ (5.2-1-3) เป็นต้น 

5.2-1-1 การแลกเปลีย่น
เรียนรู้ เร่ืองการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
5.2-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา ศวท. คร้ังที่ 
3/2558 
5.2-1-3 รายการการ
ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา ศวท.ครั้งที่ 7-
8/2557 

 2. มีคณะกรรมการก ากบั 
ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

         คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มอบหมายให้คณะกรรม การ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีรองคณบดี ฝ่ายวิชาการเป็น
ประธาน รับผิดชอบ ก ากบั ติดตามการด าเนิน งานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาเพือ่พิจารณาทุกภาคการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2557 มี
การรายงานผลการติดตาม การจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 5 ตลอดจนการ
ประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 1 ของทุกหลักสูตรให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณา 

5.2-2-1 ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.2-2-2 รายงานการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จาก
ค่าหน่วยกิตให้แกภ่าควิชาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นประจ าทกุปีใน
อัตราส่วน ภาควิชา:คณะ = 60:40  และในปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ 
2558) ยังได้จัดสรรงบประมาณรายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษคณะของนิสิตใน
หลัก สูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี   คืนให้แก้ภาควิชาที่มกีารจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร อัตราส่วน ภาควิชา:คณะ = 40:60  เพื่อให้หลักสูตรน าใช้ใน
การด าเนินงานของหลักสูตรโดยตรงเพื่อ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
       นอกจากนี้ในภาพรวมของคณะ มกีารจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรด้านต่าง ๆ  เช่น ห้องบรรยาย หอ้งปฏิบัตกิาร
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียน
การสอน หอ้งสมุดคณะและมหาวิทยาลยัโดยมีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น สื่ออิเล็กทรอนกิส์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
และขณะนี้อยู่ระหวา่งด าเนินการกอ่สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง 
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ประเมิ
น

ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 4. มกีารประเมินคุณภาพตาม
ก าหนดเวลาทกุหลักสูตรและ
รายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 23 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีจ านวน 13 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจ านวน 8 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอกจ านวน  2 หลักสูตร ทกุหลักสูตรมกีารประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด คือภายในเดือนสิงหาคม โดยหลกัสูตรของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีก าหนดการประเมิน ระหว่างวันที ่4-31 
สิงหาคม 2558 หลังจากรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วหลกัสูตรจะส่ง
รายงานผลการประเมินให้แก่รองคณบดีฝ่ายวิชาการเพือ่สรุปรายงานเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา และให้ขอ้เสนอแนะเพื่อใหห้ลักสูตร
น าไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึน้ 
 

5.2-4-1 ก าหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตร 
5.2-4-2 ประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรหลักสูตร 
5.2-4-3 สรุปรายงานผล
การประเมินฯ 
5.2-4-4 รายงานการ
ประชุมคณะ กรรมการ
ประจ าคณะ 

 5. น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

     โดยระบบของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะมีการแจ้งเวียนจากรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธกิารบดีฝ่ายประกันคุณภาพให้หลกัสูตรบันทึก
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตรจากรายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินต่อท้ายหมวดที่ 7 ใน มคอ. 8 โดยประกอบด้วย 3 สว่น 
คือ 1) ข้อมูลรายงานคะแนนตามตวับ่งชี้ 2) จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา 3) 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วจึงรายงาน มคอ.7 ใหห้ัวหน้าภาควิชา 
คณบดีลงนามรับทราบ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะ เสนอวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยต่อไป  
      นอกจากนี้ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยังมีการน า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะมาก ากับดแูลให้ทุกหลกัสูตรมีการ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพดีอยา่งต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการการศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

5.2-5-1บันทึกข้อความเร่ือง 
การจัดท าสรุปผลการประ 
เมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร และการจัดส่ง 
มคอ. 7 
5.2-5-2 บันทึกข้อความ
เร่ือง ขอชี้แจงแนวทาง
ด าเนิน งาน มคอ.7 เมื่อ
ได้รับผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรเรียบร้อยแลว้ . 
5.2-5-3 รายงานการ
ประชุมคณะ กรรมการ
การ ศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 8/2558 
 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที ่1 
การก ากับมาตรฐาน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีหลกัสูตรที่มีผลการประเมิน ไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 4 หลกัสูตร  โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 
2 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจ านวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกจ านวน  
1 หลักสูตร 
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 5 4 บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 3 3 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

หมายเหตุ  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 
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บทท่ี 3  
สรุปการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของคณะวิชา 

3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  

 คณะ ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
  จุดเด่น 

1. มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
2. มีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกค่อนข้างสูง 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2. ควรวางแผนอัตราก าลังทั้งในระดับหลักสูตร ภาควิชา และคณะ เพื่อให้มีจ านวนอาจารย์ประจ า 

หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอน และจ านวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ควรก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 จุดเด่น 

1. คณะมีหน่วยงานคือ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) และมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการวิจัยแก่บุคลากร งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือวิจัยกลาง ผ่าน ศสวท. 

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสาขาวิชาที่หลากหลายซึ่งท าให้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ 
และจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะด้านซึ่งสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. ด้านศิลปศาสตร์มีสาขาวิชาที่หลากหลาย และมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
4. มีอาจารย์รุ่นใหม่จ านวนมากซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยใน

รูปแบบใหม่ 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรเพิ่มทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการแก่อาจารย์รุ่นใหม่ และจัดสรรพื้นที่ส าหรับการวิจัยเพิ่มข้ึน 
2. ควรมีระบบก ากับ ติดตาม และช่วยเหลืออาจารย์ที่ไม่มีโครงการวิจัย และไม่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. ควรมีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือให้อาจารย์สามารถตีพิมพ์ผลงานได้มาก

ขึ้นในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 
4. ควรสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยที่

เข้มแข็ง 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   
  จุดเด่น 

1. มีสาขาวิชาที่หลากหลายทั้ง วิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าให้การบริการให้การ
ฝึกอบรมและวิจัย การให้ความรู้แก่ชุมชนสามารถท าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการโดยตรงท าให้การให้บริการในภาพรวมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

3. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกคณะในด้านต่างๆ เช่น ที่พักและการเดินทาง 
ท าให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรเพิ่มทักษะในการให้บริการในมิติที่หลากหลายมากขึ้น เช่นการให้บริการด้านการวิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
2. จัดท าเอกสารแนะน าหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจในการขอรับบริการ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดเด่น 

 คณะมีความพร้อมและส่งเสริมการท านุบ ารุงและขนบธรรมเนียมเชิงประเพณี 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรมีการบูรณาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  ในรายวิชาทุกหลักสูตร  
2. ควรมีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสากลร่วมสมัย อาทิ  การจัดประกวดดนตรีและขับร้อง  การ

ถ่ายภาพ ประกวดวาดภาพ  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
  จุดเด่น 

 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 โอกาสในการพัฒนา 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน ที่มีการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด โดยใช้วิธีการ SWOT Analysis โดยมีคณะกรรมการฯ รับผิดชอบใน
ระดับคณะฯ และหน่วยงานย่อย ควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยด าเนินการเป็นรายปีให้
ครอบคลุมพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ควรน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหาร ของมหาวิทยาลัยฯ 
มาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานย่อยและหน่วยงานระดับคณะฯ เพื่อการใช้จ่ายและบริหารงบประมาณ
อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะในระดับหลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะฯ 

 ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการความรู้ เพ่ือการบริหารจัดการและน ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 

 ควรมีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารงาน
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บทที่ 4   
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2556 
เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) 
และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมี
โครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 20 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 
15 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ  -  กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 5 กิจกรรม   
  

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (สปค.02) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

  

รายละเอียดดังแนบ  
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 (สปค.02) 
 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์  

ปีการศึกษา 2556 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

       

รายงาน ณ   ธันวาคม 
2557 

         

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปผู้บริหาร 
1.อาจารย์มภีาระ
งานสอน จนไม่มี
เวลาส าหรับการ
ท าวิจัย ท าให้
อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการมีจ านวน
น้อย 

ควรมีการปรับภาระ
งานสอนและงานวิจัย
ให้มีความสมดลุ หรือ
จ้างอาจารย์พิเศษ เพื่อ
ลดภาระงานสอน 
รวมทั้งปรับโครงสรา้ง
หลักสตูร เพื่อให้
จ านวนรายวิชา
พื้นฐานลดลง 

เนื่องจากเป็นคณะที่
ต้องสอนรายวิชา
พื้นฐานให้กับคณะ
อื่นๆในวิทยาเขต
ก าแพงแสน รวมทั้ง
การจัดการเรยีนการ
สอนในหลักสตูร
ต่างๆ ของคณะเอง
ด้วย จึงท าให้มีภาระ
งานสอนมาก  

ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
การศึกษา เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน เสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ และจัดท าเป็นประกาศให้ทุก
ภาควิชาปฏิบัต ิเพื่อช่วยลดภาระ
งานสอนของอาจารย ์

มีแนวปฏิบัติใน
การจัดการเรยีน
การสอน เพื่อลด
ภาระงานสอน
ของอาจารย์     

ไม่มีการ
ด าเนินงาน  

0  - รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

2.ด้วยเหตผุลที่
คณะไม่มีการท า
แผนกลยุทธ์ที่
ชัดเจนท่ีสอดรับ
กับพันธกิจ ท าให้
การจัดสรร
งบประมาณไม่ได้
สะท้อนให้เห็นถึง
งบท่ีสนับสนุนใน
แต่ละพันธกิจ 
รวมถึงกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

1.ควรมีโครงการบูรณา
การระหวา่งด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับสาย
สังคมศาสตร์ในการ
ให้บริการแก่สังคม เช่น
โครงการบม่เพาะ
ผู้ประกอบการที่
ต้องการนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์มาช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกับการให้
ค าปรึกษาด้านธรุกิจ 
เป็นต้น 

การประชุม
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์วาระที่
เกี่ยว ข้องกับการเงิน
ส่วนมากเป็น การ
รายงานสถานะทาง 
การเงินของคณะฯ ซึ่ง
อยู่ในวาระอื่นๆ 

1.คณะฯก าหนดเปา้หมายเพื่อ
ด าเนินการจัดระบบทางการเงินของ
คณะเน้นใหส้อดคล้องกับพันธกิจของ
คณะฯในทุกด้าน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน                                                      

  ไม่มีการด าเนินงาน  0     

  2.กลยุทธ์ทางการเงิน
จะต้องมีการรายงานให้
ผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ า
คณะและผู้ปฏิบตัิทราบ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1. การมีสาขาวิชา
ที่หลากหลายท า
ให้ต้องบริหารงาน
ภายใต้สาขาท่ี
แตกต่างกันมาก 
จึงสร้างจุดเด่นได้
ยาก 

ควรมีรายงานและ
ขั้นตอนท่ีแสดงถึงการ
ปรับแผนกลยุทธ์และ
การปฏิบัติงานตามข้อ   
เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

เนื่องจากคณะฯ มีการ
สอน ในรายวิชา
พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และด้าน
ศิลปศาสตร์ 
สังคมศาสตร ์และมี
การบริหารจัดการ
ภายใต้หน่วยงานของ
ตนเอง จึงมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีที่มี
งบประมาณเท่านั้น 
และด าเนินการตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด
แนวทางและโครงการ
ใหญ่และใหเ้ราใส่
ข้อมูลให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลยั  

1. โครงการทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2558 -2561  

แผนยุทธศาสตร์
คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
ประจ าปี 2558 -

2561  

มีแผนกลยุทธคณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

100 150,000 รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ 
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6. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

2. การก าหนด   
กลยุทธ์และการ
ปฏิบัติการควรมี
การประเมินและมี
แผนการที่แสดง
การปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงาน 

    2.จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
2558 ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ฉบับแก้ไข  

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี2558 
คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์ 

มีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 2558  

  - งานนโยบาย
และแผน 
รวบรวม 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารย์มีภาระ
งานสอนมาก จน
ไม่มเีวลาส าหรับ
การท าวิจัย ท าให้
อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการมีจ านวน
น้อย 

1.ควรมีการปรับภาระ
งานสอนและงานวิจัยให้
มีความสมดลุหรือจ้าง
อาจารย์พิเศษ เพื่อลด
ภาระงานสอน รวมทั้ง
ปรับโครงสร้างหลักสตูร 
เพื่อให้จ านวนรายวิชา
พื้นฐานลดลง 

เนื่องจากเป็นคณะที่
ต้องสอนรายวิชา
พื้นฐานให้กับคณะ
อื่นๆในวิทยาเขต
ก าแพงแสน รวมทั้ง
การจัดการเรยีนการ
สอนในหลักสตูรต่างๆ 
ของคณะเองด้วย จึง
ท าให้มีภาระงานสอน
มาก  

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 
เพื่อก าหนดแนวปฏิบตัิในการจัดการ
เรียนการสอน เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ และ
จัดท าเป็นประกาศให้ทุกภาควิชา
ปฏิบัต ิเพื่อช่วยลดภาระงานสอนของ
อาจารย ์

มีแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการ
สอน เพื่อลดภาระ
งานสอนของ
อาจารย ์    

ไม่มีการด าเนินการ 0   รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
5. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ระบบการ
ติดตามการน าผล
จากการพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนยังไม่
ชัดเจน  

2. ควรมีการรวบรวม
ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรอยา่งเป็น
ระบบ  

   -  มีระบบการตดิตาม
การน าผลการ
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ได้ด าเนินการจดัท า
ระบบการติดตามแตย่ัง
ไม่แล้วเสร็จ 

60  - รองคณบดี
ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. วัสดุอุปกรณ์ ท่ี
สนับสนุนการ
เรียนการสอนใน
บางส่วนมีสภาพ
ไม่พร้อมใช้งาน 
รหือไม่ทันสมัย
และยังไม่พบ
ระบบการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
รวมทั้งการเข้าถึง
ยังไม่สะดวก
เท่าที่ควร 

3. ควรมีการพิจารณา
การจัดตั้งศูนย์
เครื่องมือหรือ
ห้องปกิบัติการรวม 
เพื่อลดภาระในดา้น
ค่าใช้จ่ายการเข้าถึง
หรือวางแนวปฎิบัติใน
การเข้าถึงให้ดียิ่งข้ึน 

มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในอุปกรณ/์
เครื่องมือ ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีราคา
สูงและศุนย์ส่งเสริม
การวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีคณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์มีการ
สร้างห้องวิจัยกลาง
เพื่อให้ภาควิชาใช้
ร่วมกัน 

1. จัดท าแผนความต้องการงบลงทุน 
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2558-2562 

ผลการประเมิน
ด้านทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสติ 

ด าเนินการแล้ว(องค์ 6 
ของหลักสูตร 

100  - หัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน
โครงการ
จัดตั้ง
ภาควิชา 
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7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

4. การให้ทุน
สนับสนุนนสิิตที่
ต้องท างานในวิชา
ปัญหาพิเศษยังไม่
เพียงพอ 

4. ควรพิจารณาหา
งบประมาณสนับสนุน
ด้านห้องปฏิบัติการ
หรือซอฟต์แวร์ที่
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนเพิ่มเติม  

งบประมาณในการ
สนับสนุนการท า
ปัญหาพิเศษของนิสิต 
มาจาก 2 แหล่ง คือ 
งบประมาณของ
ภาควิชา และ
งบประมาณจาก
กองทุนพัฒนานิสิต 
สาขาวิชาที่ไม่
เพียงพอ คือ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐานซึ่งมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสด ุ
อุปกรณ์และสารเคมี
สูงกว่าสาขาวิชาอื่นๆ  

  มีการทบทวนการ
จัดสรรทุน
สนับสนุนการท า
ปัญหาพิเศษให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ด าเนินการแล้ว  100  - ฝ่ายกิจการ
นิสิตหัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน
โครงการ
จัดตั้ง
ภาควิชา 
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6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1.มีการ
ด าเนินงานตาม
ระบบและกลไก 
แต่ความสมัพันธ์
และความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์เพียง
บางส่วน จึงควร
ด าเนินการให้
สอดคล้องตาม
แผนให้มากขึ้น 

1. ควรมีการให้ความรู้
ด้านประกันคณุภาพ
เพิ่มเตมิแก่นิสิตที่
จัดท าโครงการ
โดยเฉพาะการน าผล
ประเมินมาปรบัปรุง
ในการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 

เห็นด้วยกับ
คณะกรรมการ 

โครงการสัมมนาฝ่ายกจิการนสิิต การกิจกรรมพัฒนา
นิสิตของฝ่ายฯ 
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
คณะมากข้ึน 

ด าเนินการแล้ว  100 70,000 ฝ่ายกิจการ
นิสิต 
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6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ในภาพรวมยังขาดการ
ด าเนินการที่ครบวงจร 
PDCA คือมีการประเมินผล
แต่ไมไ่ด้น าผลจาการ
ประเมินมาปรบัปรุงหรือ
ปรับใช้ในการด าเนินการ
ครั้งต่อไป มีการรายงานผล
การประเมินในท่ีประชุม
และเสนอให้ปรับปรุงตาม
ผลการประเมิน แต่ไม่
ปรากฎการบันทึก
รายละเอียดของการ
ปรับปรุงและไม่ปรากฎ
หลักฐานการปรับปรุงใน
การจัดคั้งต่อไปในตัว
โครงการ จึงควรน าขึ้นตอน
สุดท้ายมาท าให้เป็น
รูปธรรมด้วย 

2. ควรอ้าง
หลักฐาน
เอกสารใหต้รง
กับผลการ
ด าเนินงาน 

เห็นด้วยกับคณะกรรมการ โครงการสัมมนาฝ่าย
กิจการนิสติ 

กิจกรรมต่างๆ ที่จัด
ขึ้นมีการด าเนิน
โครงการครบวงจร 
PDCA  

ด าเนินการแล้ว  100 70,000 ฝ่ายกิจการ
นิสิต 
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โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  4. ควรมีการ

รวบรวมคดัสรร
หรืองานท่ี
สร้างสรรค์ใหเ้ป็น
องค์ความรู้แก่
บุคคลทั่วไปและ
วิเคราะห์น า
ผลงานวิจัยมา
สังเคราะห ์

เห็นด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจยั 

ร้อยละของบุคลากร
ที่มีงานวิจัยอย่าง
น้อย    คนละ 1 
เรื่อง / ป ี

ด าเนินการแล้ว 100 500,000 
บาท 

ศสวท 
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7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  3. ควรมีการวาง

แผนการด าเนินการ
โครงการการ
บริการทางวิชาการ
แก่สังคมที่สามารถ
ด าเนินการ
โครงการได้ตาม
วงจร PDCA และ
ในส่วนของการ
ด าเนินการใน
โครงการย่อย ควร
น าผลทีไ่ด้จากการ
ประเมินมา
ปรับปรุงในครั้ง
ถัดไป 

  1. ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายโดยมีวาระเกีย่วข้อง 
ดังนี ้
- ก าหนดกรอบ/ทิศทางการ
ท าโครงการ/กิจกรรมด้าน
บริการวิชาการของคณะ 
- รวบรวมแผนด้านบริการ
วิชาการของหน่วยงานย่อย
ลงในกรอบท่ีได้จดัท า เพื่อ
เป็นแผนปฏิบตัิการด้าน
บริการวิชาการของคณะ 
2. เสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ โดยมี
วาระเกี่ยวกับการตดิตามผล
การด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการของคณะ/หน่วยงาน
ย่อย ทุกสามเดือน 

1. มีแผนบริการ
วิชาการในภาพรวม
ของคณะ 
2. มีรายงานการ
ประชุมของฝ่าย/
รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ที่มีวาระ
การติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการของ
หน่วยงานย่อย และ
ข้อเสนอการปรบัปรุง
ส าหรับโครงการย่อย
จากหน่วยงานที่จัก
ท าต่อไป 

    0 บาท รองฝ่ายวิจัย 
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7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไก แต่
ความสัมพันธ์และความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์เพียงบางส่วน จึงควร
ด าเนินการใหส้อดคล้อง
ตามแผนใหม้ากขึ้น 

 -  - 1.จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปี 2558 - 
2561 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 

1. แผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

ด าเนินการ 100 - ฝ่ายกิจการ
พิเศษ/ฝ่าย
กิจการนิสติ 

2. โครงการมีการ
ประเมินผล แต่ไม่พบ
หลักฐานการน าเอาผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป ใน
แบบฟอร์มการขอโครงการ
มีข้อ "มีการน าผลการ
ประเมินไป 

- - 1. ก าหนดแบบฟอร์ม
โครงการ ใหม่ ให้ครบ 
PDCA 
2. เสนอแบบฟอร์มโครงการ 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเพื่อพิจารณา 
และมมีติให้น าไปใช้ภายใน
คณะ 

1. ฟอร์มโครงการ 
2. รายงานการ
ประชุมฯ 

ไม่มีการด าเนินการ 0 - ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                          76 
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ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุง" ให้เลือก ควร
เพิ่มช่องเพื่อให้ใส่
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าน า
ผลการประเมินจากครั้ง
ก่อนมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในครั้งนี้อย่างไร 
เพื่อให้เกิดการด าเนินการ
ตามวงจร PDCA  ที่ชัดเจน 

 -  -   
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ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
1. ควรมีการส ารวจความ
พึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศและน า
ความเห็นมาปรับปรุงให้ดี
ขึ้น 

สามารถด าเนินการ
ส ารวจแบบ 
Online เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจใน
การใช้ระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
ความมี
ประสิทธิภาพและ
ประมวลผลได้
รวดเร็ว 

ยังไม่มีแผนระบบสารสน 
เทศท่ีสอดคล้องกับความ 
สัมพันธ์ระหว่างระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ต้อง การใช้ในแต่ละ
ระบบและจัดล าดบั
ความส าคญั 

1.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

1.จ านวนระบบ
ฐานข้อมูล 2 ฐาน     
2.จ านวนระบบ
สารสนเทศจ านวน 2 
ระบบ 

ด าเนินการแล้ว 100 50,000 รองคณบดี
ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ด้วยเหตผุลที่คณะไม่มี
การจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ี
ชัดเจนท่ีสอดรับกับพันธกิจ 
ท าให้การจัดสรร
งบประมาณไม่ไดส้ะท้อน
ให้เห็นถึงงบท่ีสนับสนุนใน
แต่ละพันธกิจ รวมถึงกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

1. กลยุทธ์ทาง
การเงินจะต้องมี
การรายงานให้
ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้
ปฏิบัติทราบ 

การประชุมคณะกรรม
ประ จ าคณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์วาระที่
เกี่ยว ข้องกับการเงิน
ส่วนมากเป็น การ
รายงานสถานะทาง 
การเงินของคณะฯ ซึ่งอยู่
ในวาระอื่นๆ 

1.คณะฯก าหนดเปา้หมาย
เพื่อด าเนินการจัดระบบ
ทางการเงินของคณะเน้น
ให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของคณะฯในทุกด้าน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้จ่ายเงิน                                                      

รายงานการประชุม
คณะฯ 

ด าเนินการแล้ว 100  -   
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
6. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ควรมีการวิเคราะห์งบ
การเงินและค่าใช้จ่ายต่อหัว
โดยเฉพาะโครงการภาค
พิเศษและการบริหาร
จัดการสภาพคล่องทาง
การเงิน 

2. ควรจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 
พร้อมแผน
งบประมาณของแต่
ละสาขา พร้อม
จัดล าดับ
ความส าคญัของ
การใช้เงิน 

ผู้บริหารและบุคลากร
ส่วน มากขาดความรู้
เรื่องแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ขาดการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่ายและ
สถานะทางการเงินและ
ไม่ได้จัดล าดับ
ความส าคญัของการใช้
เงินในภาพรวม 

1.โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการคลังและ
พัสด ุเพื่อพัฒนางานและ
ให้ความรู้พื้นฐานผู้บริหาร
และบุคลากรคณะฯ ใน
หัวข้อ เรียนรู้หลักการบญัชี
ไม่ยากอย่างท่ีคิด                                                                                                                                                 

1.ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย                                           

ด าเนินการแล้ว 100 10,000 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร                                                            

         2.โครงการจัดการความรู้
ด้านการเงินและบัญชี ของ
งานคลังและพสัดุ 
ส านักงานเลขานุการ เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านงาน
การเงิน บัญชีและพสัด ุ                                 

 2.ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย    

ด าเนินการแล้ว 100 12,000   

       3.โครงการฝึกอบรมการ
จัดท างบการเงิน และ
กระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร/เงินฝากคลังแก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ
ทางการเงินของคณะฯ                         

 3.ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ด าเนินการแล้ว 100 8,000   
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6. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 -  - -  -  -      -  - 
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บทท่ี 5 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 
( บทที่ 5 นี้ ด าเนินการหลังจากได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯเรีบยร้อย

แล้ว ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในทั้งฉบับ  รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ
ระยะเวลาที่ด าเนินการประเมิน ไว้ในบทที่ 5 )



 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2557 

(1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
ประเมินระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

  
 



 

ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ตาม
ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ระหว่างวันที่ 22 – 23 
กันยายน 2558 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 

 

ประธานกรรมการ ........................................................................ (รศ.สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา) 

                                                                      ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธรณสุข (ศรทส) 

กรรมการ ........................................................................ (รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา) 

             คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

กรรมการ ........................................................................ (อ.ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ) 

                                                                       คณะวิทยาศาสตร์ 

เลขานุการ ........................................................................ (นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์) 

                                                                                 ส านักงานประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ........................................................................ (นางสาวอรอนงค์ อู่ตะเภา) 

                                                                                          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

วันที่ 23 กันยายน 2558 
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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) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2558 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 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 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.19 
องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 และองค์ประกอบที ่1 คะแนนเฉลี่ย 2.70 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. คณะฯ มีศักยภาพในการหารายได้ เพราะมีความพร้อมในด้านตัวบุคลากรและสถานที่ 

 โอกาสในการพัฒนา 
2.เร่งท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ แผนในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และแผนงานบริการวิชาการ 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
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. โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการประเมินผลแต่ไม่พบหลักฐานการน าเอาผลการ

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

น าไปใช้ภายในคณะ 
 

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 
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
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 และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                        
ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
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 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ 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.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 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. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

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
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

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

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

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะฯ 
ณ ห้องประชุม SC9-508 ชั้น 5 อาคาร 9 
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 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  หมายถงึ  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี

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 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.19 
องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 และองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 2.70 

รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน  

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 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     

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 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 

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  60.4 107 56.45 60.4 100 60.4   4.70 5.00 



 9 
 

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) 

  

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 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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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 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 หรือ

ลดปริมาณการรับนิสิตปริญญาตรีให้น้อยลง 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี  
 จุดเด่น 

1. อาจารย์ในบางสาขามีความสามารถในการหาทุนวิจัยได้มาก  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. เพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 
2. เพ่ิมเงินทุนวิจัยที่จะได้รับจากภายนอก 
3. เพ่ิมผลงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการมากขึ้น      

และลดภาระงานสอนของอาจารย์ให้น้อยลง  
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดเด่น 

- 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรมีแผนงานบริการวิชาการที่ชัดเจน 
2. ควรมีโครงการบูรณาการระหว่างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสายสังคมศาสตร์ในการให้บริการ

แก่สังคม เช่น โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ต้องการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก 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 

  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับดีพอใช ้
 จุดเด่น 

- 
 โอกาสในการพัฒนา 

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

2. ในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ครั้งต่อไป คณะฯ ควรจัดท าแผนและก าหนดตัวชี้วัดที่
เป็น output และ outcome ที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา หรือการแก้ปัญหาขององค์กรให้
ชัดเจน 

3. คณะฯ ควรเร่งจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่แผนพัฒนา
บุคคลตามเส้นทางความก้าวหน้าของรายบุคคล และแผนพัฒนาบุคคลตามที่ทิศทาง การพัฒนาของ
แผนยุทธศาสตร์ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวกที่ 1 

คณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวกที่ 4 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 


